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RESUMO 

 

Problemas de enchentes, inundações e alagamentos são decorrentes de fenômenos naturais de 

caráter hidrológico ocasionados por chuvas rápidas e fortes de longa duração. Contudo, houve 

um aumento na frequência de tais acontecimentos em razão de alterações provocadas pela 

ação do homem sobre o ambiente onde vive. O intenso processo de urbanização desprovido 

de um planejamento de uso e ocupação de solo adequado, juntamente com a massiva 

impermeabilização deste, além de modificar as características de intensidade e distribuição 

das chuvas, contribui também para a ocorrência dos episódios de inundações e enchentes. A 

drenagem urbana sustentável preserva o sistema natural de infiltração da água pluvial ao 

desenvolver modelos de infraestrutura verde, as quais propõe o acréscimo de infiltração 

natural da água pluvial no solo e de aumento de retardo do escoamento por meio de 

pavimentos permeáveis, jardins de chuva, biovaletas, telhados verdes, trincheiras pluviais, 

zonas úmidas construídas, armazenamento subterrâneo, entre outros que variam de acordo 

com a região a ser revitalizada. A implantação da infraestrutura verde é uma possível solução 

para mitigar os efeitos ocasionados pela urbanização e resolver os problemas de enchentes, 

alagamentos ou inundações urbanas. Os resultados encontrados em trabalhos relacionados 

foram promissores, indicando a redução dos casos de inundação, além de uma adequação ao 

ambiente de convívio, propiciando uma melhor qualidade de vida aos moradores. Neste 

trabalho, foi desenvolvido um estudo de caso com a aplicação da infraestrutura verde. 

 

Palavras-chave: Alagamentos. Drenagem Pluvial. Microdrenagem.  

 

 

URBAN GREEN INFRASTRUCTURE AS A SOLUTION FOR AREAS VITIMATED 

BY FLOODING 

 

ABSTRACT 

 

Flooding problems result from natural phenomena of hydrological character caused by fast 

and strong rains of long duration. However, there was an increase in the frequency of such 

events due to the changes caused by human action on the environment where he lives. The 

intense urbanization process, lacking an adequate land use and occupation planning along 

with the massive soil waterproofing, besides modifying the intensity and distribution 

characteristics of rainfall, also contributes to the occurrence of flood episodes. Sustainable 

urban drainage preserves the natural system of stormwater infiltration by developing green 

infrastructure models, which proposes the addition of natural stormwater infiltration into the 

soil and increased runoff delay through permeable pavements, rain gardens, biowalves, green 
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roofs, stormwater trenches, wetlands, underground storage, among others that alter according 

to the region to be revitalized. The implementation of the green infrastructure is a possible 

solution to mitigate the effects caused by urbanization and solve the problems of urban 

flooding. The results found in related works were promising indicating the reduction of flood 

cases, as well as an adaptation to the living environment, providing a better quality of life to 

the residents. In this work a case study was developed with the application of the green 

infrastructure. 

 

Keywords: Floods. Microdrainage. Rain Drainage. 

 

 

INTRODUÇÃO  

A hidrologia urbana, no decorrer do tempo, pôde ser dividida em três etapas: 

eliminação de focos de água parada; evacuação das águas pluviais por meio da construção de 

canais urbanos retificados; e separação do esgoto das águas de chuva. Contudo, atualmente, 

uma nova visão ambiental busca a valorização dos corpos hídricos ao restituir o máximo 

possível da retenção natural da água pluvial e incorporar os cursos d’água à paisagem urbana, 

despoluindo e preservando suas margens (PINTO; PINHEIRO, 2006). 

O alagamento é um processo resultante ou não de problemas de natureza fluvial, 

causando o acúmulo momentâneo de águas em um determinado local devido a deficiências no 

sistema de drenagem por causa de seu baixo coeficiente de escoamento superficial (SANTOS, 

2010). As características de intensidade e distribuição de precipitações durante eventos 

climáticos têm sido alteradas pelo processo de urbanização, fazendo que intensifique a 

frequência e magnitude das enchentes. A ineficiência de planejamento de uso e ocupação do 

solo, a impermeabilização do solo, unido a canalização total da água da chuva amplificam o 

problema das inundações (AMARAL; RIBEIRO, 2009). 

Assim, novas diretrizes são formuladas para a implantação de sistemas de drenagens 

sustentáveis com objetivo de maximizar a infiltração natural da água pluvial no solo e 

minimizar os prejuízos ocasionados à sociedade e ao meio ambiente pelos alagamentos, 

enchentes ou inundações (SANTOS, 2010). 

O problema de alagamentos em regiões urbanas pode ser minimizado com a utilização 

de uma gestão sustentável de drenagem urbana, uma vez que a infraestrutura verde possui alto 

desempenho de retenção e detenção da água pluvial, garantindo melhor consistência e 

eficiência no sistema de drenagem (USA, 2011; BIRGANI; YAZDANDOOST, 2014). O 

Departamento de Proteção Ambiental de New York, em 2010, e o Departamento de Habitação e 

Desenvolvimento Urbano de New Jersey, em 2013, implantaram as propostas de infraestrutura 

verde na região urbana vitimada pelos alagamentos e obtiveram sucesso. 
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Neste presente trabalho, foi desenvolvido um estudo de caso com o objetivo de aplicar 

a infraestrutura verde urbana em uma região específica de alagamento na cidade de Maringá-

PR como agente redutor dessas ocorrências.  

 

 

DRENAGEM URBANA 

A hidrologia urbana, segundo Pinto e Pinheiro (2006), historicamente pode ser 

dividida em três fases distintas: 

I. Higienismo: eliminação acelerada dos focos de água parada ou empoçada que 

representavam grande ameaça à saúde pública.  

II. Período da Racionalização: visava à rápida evacuação das águas pluviais por meio da 

construção de canais urbanos retificados e revestidos com seções gradativamente 

maiores, resultantes do método Racional de 1889 para dimensionamento de obras 

hidráulicas e do progresso dos cálculos hidrológicos. 

III. Período Científico: a partir do século 20, com a utilização dos métodos 

computacionais e do avanço técnico e científico, o conceito de canalização promove a 

separação das águas de chuva do esgoto sanitário. 

Por meio de uma nova visão ambiental, mantém-se em pauta a valorização dos corpos 

hídricos ao incorporar os cursos d’água à paisagem urbana, despoluindo e preservando suas 

margens. Ao invés de conduzir e acelerar as águas das enchentes rio abaixo, é necessário 

restituir o máximo possível a retenção natural, ao conservar as áreas de inundação ainda 

existentes. São essas medidas em harmonia com a natureza que levarão ao sucesso e, para 

obtê-lo, será preciso quebrar preconceitos e vencer imposições de perspectivas interesseiras e 

ultrapassadas (PINTO; PINHEIRO, 2006). 

As diretrizes nacionais de saneamento básico no Brasil estabelecido pela Lei nº 

11.445/2007 define Saneamento como o conjunto de serviços, infraestruturas e instalações 

operacionais de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, manejo de resíduos 

sólidos e manejo das águas pluviais urbanas.  

O Manual de Drenagem Urbana (BRASIL, 2002) classifica os sistemas de drenagem 

urbana como de microdrenagem e de macrodrenagem, sendo: 

I. Microdrenagem: o sistema de condutos pluviais ou a rede primária urbana. Este tipo 

de sistema de drenagem é projetado para atender a drenagem de precipitações com 

risco moderado. É constituída pelas redes coletoras de águas pluviais, poços de visita, 

sarjetas, bocas-de-lobo e meios-fios; 
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II. Macrodrenagem são dispositivos responsáveis pelo escoamento final das águas 

pluviais, os quais envolvem sistemas coletores de diferentes sistemas de 

microdrenagem. A macrodrenagem abrange áreas superiores a 4 km² ou 400 ha, sendo 

que esses valores não devem ser tomados como absolutos porque a malha urbana pode 

possuir as mais diferentes configurações, e é constituída pelos principais talvegues, 

fundos de vales, cursos d’água. Este tipo de sistema deve ser projetado para acomodar 

precipitações superiores às da microdrenagem com riscos de acordo com os potenciais 

prejuízos humanos e materiais. 

Geralmente uma obra hidráulica que depende apenas da vazão máxima é 

dimensionada para condições de regime permanente e verificada em regime não permanente. 

Ademais, o escoamento resulta de vários fatores os quais podem ser identificados como 

controles locais e controles de jusante. Os controles locais são a capacidade de cada seção de 

conduzir um determinado fluxo, ou seja, depende da área de seção, largura, comprimento e da 

rugosidade das paredes. Os controles de jusante podem ser estrangulamentos no curso de água 

devido às obras de engenharia, mudanças de seção e remansos (BRASIL, 2002). 

O manual de saneamento do Ministério da Saúde aponta a drenagem como fator 

importante no escoamento da água a fim de combater a propagação de doenças de veiculação 

hídrica (BRASIL, 1999). 

 
ALAGAMENTOS 

Santos (2010) mostra que os problemas de enchentes, inundações e alagamentos que 

atingem as populações localizadas em áreas urbanas e rurais decorrem de fenômenos naturais 

de caráter hidrometeorológico ou hidrológico, e geralmente são ocasionados por chuvas 

rápidas e fortes ou intensas de longa duração. As alterações provocadas pelo homem ao meio 

ambiente, como impermeabilização do solo e retificações dos cursos d’águas derivadas das 

intervenções urbanas, intensificam esses tipos de fenômenos. 

O significado de “Alagamento” definido por Santos (2010) é os processos resultantes 

ou não dos problemas de natureza fluvial, os quais causam o acúmulo momentâneo de águas 

em um determinado local por deficiências no sistema de drenagem devido seu baixo 

coeficiente de escoamento superficial. 

O ciclo hidrológico compõe-se de toda a água que circula no globo terrestre, desde o 

momento em que incorpora a atmosfera como vapor d’água, ao evaporar-se dos oceanos e da 

superfície da terra, até a sua condensação e precipitação pluviométrica, a chuva. A partir desse 
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ponto, a água segue dois caminhos: infiltrar no solo ou gerar o escoamento superficial 

(PINTO; PINHEIRO, 2006). 

Da parcela infiltrada no solo, uma parte fica retida nele, enquanto a outra abastece os 

lençóis freáticos que realizam o escoamento subterrâneo, sob velocidades mais baixas, 

conhecido por escoamento de base, o qual é responsável pela alimentação do curso d’água 

durante o período de estiagem, e através da evaporação fecha-se o ciclo (CHOW; 

MAIDMENT; MAYS, 2010). 

O escoamento superficial se inicia quando a intensidade de precipitação excede a 

capacidade de infiltração do solo (PINTO et al., 2011). Assim, ao preencher as depressões do 

terreno, começa o escoamento efetivo, que naturalmente segue em direção aos cursos de água 

(CHOW; MAIDMENT; MAYS, 2010).  

Logo, nota-se que as possibilidades de ocorrer inundações são menores quando há 

uma maior infiltração das águas de chuva e, consequentemente, um menor escoamento 

superficial (PINTO; PINHEIRO, 2006). 

O processo de urbanização tem alterado as características de intensidade e distribuição 

de precipitações durante eventos climáticos, fazendo que a frequência de ocorrência e a 

magnitude dos episódios de inundações e enchentes se intensifiquem. Além disso, a ausência 

ou ineficiência do planejamento de uso e ocupação do solo, junto com a impermeabilização 

das superfícies e a canalização de toda a água da chuva, ampliam esses problemas 

(AMARAL; RIBEIRO, 2009). 

Sobre a urbanização, Tucci (2005) afirma: 

 

Com a urbanização, a cobertura da bacia é alterada para pavimentos 

impermeáveis e são introduzidos condutos para escoamento pluvial, gerando 

as seguintes alterações no referido ciclo: 1. Redução da infiltração no solo; 

2. O volume que deixa de infiltrar fica na superfície, aumentando o 

escoamento superficial. Além disso, como foram construídos condutos 

pluviais para o escoamento superficial, tornando-o mais rápido, ocorre 

redução do tempo de deslocamento, desta forma as vazões máximas também 

aumentam, antecipando seus picos no tempo; 3. Com a redução da 

infiltração, o aquífero tende a diminuir o nível do lençol freático por falta de 

alimentação (principalmente quando a área urbana é muito extensa), 

reduzindo o escoamento subterrâneo[...] 4. Devido a substituição da 

cobertura natural ocorre uma redução da evapotranspiração, já que a 

superfície urbana não retém água como a cobertura vegetal e não permite a 

evapotranspiração das folhagens e do solo. (TUCCI, 2005a, p. 514). 

 

Mattes (2005) reforça que a impermeabilização do solo e o aumento das condições de 

escoamento por condutos pluviais pode provocar, em média, um aumento de até sete vezes as 

vazões máximas do rio, além de também interferir na qualidade das águas (superficiais e 
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subterrâneas) e no aumento dos processos erosivos e assoreamentos por sedimentos e resíduos 

sólidos (lixo). 

A expansão urbana seguida da composição de bairros não planejada gera a agregação 

das redes de drenagem dos novos bairros nas redes já existentes, as quais sobrecarregam o 

sistema de drenagem. Nesses casos, os ramais contribuintes muitas vezes possuem vazão 

igual ou superior à capacidade do ramal central (KURODA, 2015). 

Segundo Nunes (2011), os “alagamentos não tem nenhuma relação com fenômeno de 

cheia dos rios ou com transbordamento das águas de qualquer outro corpo hídrico e, sim, na 

verdade, com a redução da infiltração natural do solo urbano”. Segundo Castro (2003), estes 

episódios são definidos como acumulo de águas nas ruas e nos perímetros urbanos devido às 

fortes chuvas, em cidades com sistemas de drenagem deficientes. 

Muitas retificações de rios urbanos e drenagens por galerias enterradas foram 

construídas de forma pontual, sem que o escoamento pluvial passasse por ações conjuntas de 

limpeza urbana e de saneamento básico, e que fosse previsto os impactos sobre os corpos 

hídricos receptores (NUNES, 2011). A contaminação de mananciais, erosão e assoreamento, 

alagamentos, escorregamento de terra, além da proliferação de doenças são alguns dos 

diversos impactos ambientais resultantes que degradam a qualidade de vida urbana e agravam 

os problemas ambientais (TUCCI, 2008). A Tabela 1 organiza os problemas identificados 

acima: 

 

 

Fonte: FEAM – Fundação Estadual do Meio Ambiente (2006). 

 

Um esquema montado por Couto (2004) também classifica as principais causas e 

consequências das enchentes urbanas e aponta os possíveis estudos de soluções às 

problemáticas, as quais se dividem em hidráulicas, hidrológicas, ambientais e legais. 

Tabela 1 - Causas e efeitos da urbanização sobre as inundações urbanas 
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Fonte: COUTO (2004). 

 

Na maioria das áreas urbanas, o sistema de drenagem é embasado completamente em 

um composto artificial de esgotos: canos e estruturas que recolhem e eliminam esta água. Em 

contraste, comunidades isoladas ou de baixa renda normalmente não têm drenagem principal, 

assim, as águas residuais são tratadas localmente (ou não) e as águas pluviais são drenadas 

naturalmente para o solo. Esses tipos de arranjos geralmente existem quando a extensão da 

urbanização tem sido limitada. No entanto, recentemente há uma grande busca por práticas de 

drenagem mais sustentáveis e que priorizam o uso de drenagem mais natural sempre que 

possível (BUTLER; DAVIES, 2004). 

 

INFRAESTRUTURA VERDE 

Para ter uma gestão sustentável da drenagem urbana, é necessário analisar a questão da 

água como parte de todo o processo de Gestão Municipal. A degradação do escoamento 

superficial urbano altera a qualidade dos córregos e rios urbanos devido aos lançamentos 

neles. Assim, as cidades localizadas no sentido da correnteza dos rios que passam por grandes 

cidades terão suas águas poluídas e contaminadas, o que as tornam impróprias ao consumo 

humano e de animais (TUCCI, 2005b; TUCCI, 2008). 

O desenvolvimento da drenagem sustentável se inicia a partir de 1990 com o objetivo 

de promover o tratamento terciário e do escoamento pluvial, além de utilizar novos 

desenvolvimentos que preservam o sistema natural de infiltração da água pluvial para obter 

uma maior conservação ambiental, redução das inundações e melhoria da qualidade de vida 

(TUCCI, 2008). 

Figura 1 - Mapa mental dos problemas das enchentes urbanas 
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Os princípios da drenagem sustentável são os seguintes (TUCCI, 2005b): 

 Novos desenvolvimentos não devem modificar a vazão de pico das condições naturais 

(ou prévias) – controle de vazão de saída.  

 Planejar o conjunto da bacia para controle de volume.  

 Evitar a transferência de impactos para jusante. 

Ou seja, a drenagem urbana sustentável deve recolher as águas de precipitações 

pluviométricas de uma determinada região e direcioná-las a um destino final apropriado, 

evitando a transferência das inundações no espaço ou no tempo (TUCCI, 2005b). 

Os componentes da infraestrutura verde podem ser divididos em duas categorias 

primárias de desempenho: retenção e detenção. Os componentes de retenção permitem que as 

águas pluviais se infiltrem nos solos existentes, abaixo e ao redor do elemento, e não estejam 

conectados ao sistema de esgoto através de orifícios ou drenagens. Os ativos de detenção 

permitem a liberação controlada de águas pluviais de um sistema de armazenamento 

(geralmente um tanque ou telhado) para o sistema de esgoto a uma taxa definida. Assim, os 

componentes de detenção reduzem o pico de fluxo, mas não eliminam ou reduzem a 

quantidade de escoamento que finalmente entra no sistema de esgoto, como os componentes 

de retenção (USA, 2011). 

 

A tendência moderna na área de drenagem urbana, atualmente, é a busca da 

manutenção das condições de pré-desenvolvimento dos escoamentos em bacias 

urbanas, surgindo, assim, como uma solução desses problemas, a utilização de 

dispositivos de acréscimo de infiltração e de aumento de retardo do escoamento. Um 

tipo de dispositivo utilizado com este fim é o pavimento permeável, que é capaz de 

reduzir volumes de escoamento superficial e vazões de pico em níveis iguais ou até 

inferiores aos observados antes da urbanização. (TUCCI; MARQUES, 2000, p. 

351).  

 

Segundo os autores (TUCCI; MARQUES, 2000), o pavimento permeável é um 

mecanismo de infiltração e constitui-se em três tipos básicos: o pavimento de asfalto poroso; 

o pavimento de concreto poroso; e o pavimento de blocos de concreto vazados. Os dois 

primeiros são realizados de forma similar aos pavimentos convencionais, mas sem areia fina 

na mistura dos agregados. Enquanto o último é executado com módulos de blocos de concreto 

vazados, preenchidos com material granular (areia ou vegetação rasteira).  

Mascaró e Yoshinaga (2005) mostram a relevância do uso destes blocos, com 

gramíneas, em pátios e estacionamentos de supermercados e shopping centers, de postos de 

combustíveis, entre muitos outros, como veículo não só de diminuição dos escoamentos 

pluviais, mas também de embelezamento da zona urbana e melhoria do conforto térmico, 



12 

 

tornando-a mais agradável. Tucci e Marques (2000) ainda salientam que o uso desses 

pavimentos permeáveis é restrito a áreas de estacionamento e passeios públicos, devido à sua 

baixa capacidade de suporte. Para maior eficiência, a sua execução deve ser realizada em 

locais com rampas suaves, terrenos com boa capacidade de infiltração e lençol freático 

relativamente profundo. 

A captação e o armazenamento da água pluvial em reservatórios, efetuados por meio 

de telhados, estacionamentos, áreas esportivas, entre outros, além de garantir um menor 

escoamento superficial, podem ser utilizadas para fins não potáveis, o que consequentemente 

diminui, de forma ecológica e econômica, o consumo de água potável da rede para os usuários 

e para os sistemas de infraestrutura urbana (TUCCI; MARQUES, 2000). 

Os barris de chuva se conectam diretamente às calhas existentes de um edifício para 

coletar a água pluvial para necessidades futuras de irrigação e jardinagem (regar gramados e 

jardins). Os proprietários, em seguida, conectam uma mangueira na torneira do barril de 

chuva. Estes barris de chuva podem capturar milhares de litros de água, os quais são 

utilizados pelos proprietários, em vez de serem lançados nas suas bacias hidrográficas onde 

pode aumentar a vazão dos rios. Cada barril de chuva tem a capacidade de coletar até 55 

galões de águas pluviais de cada vez, o que reduz as inundações localizadas nas ruas e a 

demanda do sistema de água potável da cidade durante as condições de seca (USA, 2011). 

As áreas verdes, presentes em parques ou reservas delimitadas, contêm grandes áreas 

permeáveis que estão inseridas em um amplo ambiente urbano impermeabilizado e funcionam 

como grandes reservatórios concentrados para a absorção das chuvas, evitando que o 

escoamento superficial se desloque para outras regiões. A arborização em calçadas das vias ao 

ser executada deve ter um limite mínimo de área permeável ao seu redor, para propiciar a 

infiltração da água e seu crescimento e desenvolvimento (TEODORO, 2011).  

Sobre a questão legislativa, Tucci e Marques (2000) acreditam ser necessária a criação 

de regulamentações municipais que lidem com esses impactos urbanos, as quais podem ser 

obtidas por ações isoladas, na lei municipal, ou em um Plano Diretor de Drenagem Urbana, 

em conjunto com os demais Planos Urbanos. No entanto, os mesmos autores também 

reconhecem que para alcançar essa drenagem sustentável leva-se um tempo considerável, já 

que o controle da drenagem urbana é bastante complexo e abrange não só a quantidade de 

água, mas a sua qualidade, pois é vítima de contaminação por diferentes compostos, que se 

encontram nas ruas, nos telhados e, até mesmo, no ar. 

A taxa de permeabilidade do solo é um dos vários parâmetros urbanísticos de 

ocupação do solo e é quem promove a infiltração da água, isto é, a superfície permeável. 
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Dessa forma, os Planos Diretores Municipais podem definir diferentes taxas de 

permeabilidade mínima variando de acordo com os espaços urbanos distintos, e, junto com a 

devida fiscalização, podem aumentar significativamente o sistema natural de infiltração, além 

de colaborar contra os alagamentos (SOUZA, 2002). 

O Departamento de Proteção Ambiental (DEP) de New York está buscando a 

implementação generalizada de modernizações de infraestrutura verde (GI) em outras 

propriedades da cidade, como escolas, parques e moradias, e está fornecendo financiamento 

para a implementação dessas propostas em propriedades privadas por meio do Programa de 

Subsídios GI. Os componentes de GI típicos instalados como parte do Programa incluem 

biovaletas, jardins de chuva, telhados verdes, sistemas de retenção subterrânea e pavimentos 

permeáveis entre outros (USA, 2011). 

Mesmo com os avanços nas técnicas de gestão de inundações urbanas, os danos 

provocados por inundações pluviais ainda acontecem em todo o mundo. Assim, para 

aumentar a consistência do sistema, Birgani e Yazdandoost (2014) em seu estudo concluem 

que deve ser modificada a abordagem de gerenciamento convencional de drenagem com o 

foco apenas na segurança do sistema. As melhores práticas de gestão de drenagem 

identificam-se como telhados verdes, pavimentos permeáveis, valas de detenção e os sistemas 

convencionais, com o aumento da seção transversal do conduto ou canal. O alto desempenho 

obtido, por meio dessas diversas melhorias, nas análises do projeto simulado indica a eficácia 

dessa infraestrutura verde, sugerindo aos planejadores urbanos a utilização destas medidas 

para melhor consistência e eficiência do sistema de drenagem (BIRGANI; YAZDANDOOST, 

2014). 

A avenida DeaDerick da cidade de Nashville, situada dentro da bacia de Kerrigan, a 

qual tem sido historicamente sujeita a transbordamentos, utilizou a infraestrutura verde e 

tornou-se a primeira rua verde no estado do Tennessee. A superfície permeável da via teve um 

aumento de 700% por meio do uso de jardins de chuva, concreto permeável e biovaletas. Com 

base nos padrões históricos de precipitação de Nashville, taxas de infiltração e fatores de 

projeto variáveis, estima-se que mais de 1,2 milhões de galões serão removidos do sistema de 

drenagem existente em uma base anual através desta rua urbana (HAWKINS, 2008). 

A cidade de Hoboken, em New Jersey, publicou seu Plano Estratégico de 

Infraestrutura Verde, em outubro de 2013, visando aumentar esses investimentos em toda a 

cidade como um mecanismo para melhorar a gestão de águas pluviais, controlar enchentes e 

preparar-se para futuras mudanças climáticas. Além disso, o Plano propõe um zoneamento 

baseado em desempenho e pagamentos a um Fundo de Segurança da Água da Chuva como 
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meio regulatório de gerar renda e estimular a ação do setor privado. A topografia, o tipo de 

solo e a rocha de fundo determinam quais estratégias são mais eficazes na redução dos riscos 

de inundação, e organizam-se em três zonas: Zona Cinza, técnicas de retenção acima do solo 

(telhados verdes e colheita de água da chuva); Zona Verde, técnicas de infiltração (jardins de 

chuva, biovaletas, pavimentos permeáveis e árvores de águas pluviais); e Zona Azul, técnicas 

de detenção (bacias, lagoas, zonas úmidas construídas e armazenamento subterrâneo) (USA, 

2013). 

 

ESTUDO DE CASO 

No presente trabalho, foi desenvolvido um estudo de caso com o objetivo de aplicar a 

infraestrutura verde urbana em uma região específica de alagamento na cidade de Maringá-PR 

como agente redutor dessas ocorrências.  

A área de intervenção, identificada na Figura 2 (mais abaixo), encontra-se atrás ao 

Parque de Exposições Francisco Feio Ribeiro com uma área total de 502.985,05 m², a qual 

contempla todo o Bairro Liberdade I e partes dos bairros Parque Patrícia, Conjunto Léa Leal, 

Chácara Morangueira e da Gleba Morangueira. O relevo da região de intervenção faz parte da 

descida até a nascente do córrego Osório, assim, toda a precipitação que cai nessa região e 

não infiltra no solo é direcionada para este ponto.  

As modificações no ambiente natural geradas pela urbanização, com altas taxas de 

ocupação e impermeabilização do solo, juntamente com a emissão de poluentes, interferem 

nas características do clima da região e geram as chuvas concentradas. Estas chuvas se 

caracterizam pelo alto volume de precipitação em um curto espaço de tempo e podem gerar 

transtornos e danos materiais para a população urbana local, como os alagamentos. A Figura 3 

mostra o gráfico que apresenta os dados referentes à quantidade de chuvas concentradas e o 

total em mm dessas precipitações nos últimos três decênios (SOUZA, 2016). 

Constata-se que o volume total das precipitações concentradas aumentou a cada 

decênio e, embora não houve mudanças significativas nas intensidades dessas chuvas, 

aumentaram as ocorrências destas, criando uma situação de vulnerabilidade permanente aos 

episódios de precipitações concentradas se mantiver os atuais padrões de urbanização 

(SOUZA, 2016). 
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Figura 2 - Área de intervenção 

 

 

Figura 3 - Quantidade de chuvas concentradas e o total em mm nos últimos três decênios 

 

Fonte: SOUZA (2016)  

 

Com a modificação do relevo por meio do parcelamento do solo e a grande 

impermeabilização deste, o escoamento pluvial aumentou consideravelmente e a Avenida 

Guaiapó, a qual possui baixa declividade, tornou-se receptora das águas pluviais dos bairros 

localizados acima dela. Isso provocou o acúmulo da água e o aumento da lâmina de água, de 



16 

 

modo que resultou em um local suscetível a alagamentos, em específico no trecho entre o 

cruzamento com a Rua Júlio de Mesquita e o cruzamento com a Avenida dos Palmares. Dessa 

forma, nas vias perpendiculares à Avenida Guaiapó, descem enxurradas, às vezes tão 

violentas que invadem algumas residências e destroem os passeios dos pedestres. 

A expansão urbana na região, simultaneamente com a composição de bairros não 

planejada, gerou a agregação das redes de drenagem dos novos bairros vizinhos nas redes já 

existentes do Bairro Liberdade I, o que resultou na sobrecarga do sistema de drenagem e 

contribuiu para os problemas de alagamentos mencionados. Dessa forma, o sistema de 

drenagem torna-se insuficiente, pois os ramais centrais estão sobrecarregados devido à 

também sobrecarga dos ramais contribuintes, os quais eventualmente possuem vazão igual ou 

superior à capacidade do ramal central (KURODA, 2015). 

O local crítico vitimado pelos alagamentos fica no cruzamento da Avenida Guaiapó 

com a Avenida dos Palmares, no bairro Liberdade I, como pode ser visto na Figura 4. Outras 

vias são afetadas pelas enxurradas propagadas na região como: Rua 28 de Junho, Rua Haiti, 

Rua La Paz, Rua Cuba, Rua Júlio de Mesquita entre outras. 

 

 

 

A implantação de infraestrutura verde na área de intervenção tem como objetivo 

inserir as paisagens naturais vivas que uma vez desaceleraram, filtraram e consumiram as 

águas das chuvas, ao adicionar verde às ruas, calçadas, praças, estacionamentos, telhados, 

edificações entre outros, impedindo, assim, a ocorrência de novos episódios de alagamentos.  

Figura 4 - Fluxo de água pluviais 

N 

NASCENTE RIO OSÓRIO 
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Como a maior parte dos lotes da região já estão ocupados e os lotes ainda vazios são 

privados e encontram-se no meio das quadras, não sobram espaços livres para promover 

grandes áreas verdes de lazer e convívio que possibilitariam a implantação de infraestruturas 

verdes detentoras de águas pluviais. Assim, é priorizado a utilização de infraestruturas verde 

com função de retenção dessas águas. 

As estruturas utilizadas no projeto para aumentar a retenção e infiltração natural da 

água pluvial no solo nas vias foram: pavimentos permeáveis, jardins de chuva, biovaletas, 

trincheiras pluviais e canteiros pluviais. E as estruturas de possível aplicação nos lotes e 

edificações foram: telhados verdes, reservatórios de armazenamento, pavimentos permeáveis, 

jardins de chuva e trincheiras pluviais. 

O esquema apresentado na Figura 5 ajuda identificar onde foram aplicadas as 

principais infraestruturas verdes de infiltração natural da água pluvial no solo para a região. 

 

Figura 5 - Esquema de aplicação da infraestrutura verde 

 

Um exemplo da aplicação dessas alternativas encontra-se na Avenida Guaiapó, na qual 

foi proposto a implantação de diversos elementos de infraestrutura verde, dentre elas a 

trincheira pluvial entre árvores, a qual funciona como um sistema de árvores que são 

conectadas por uma estrutura de infiltração subterrânea. Este sistema é composto por uma 

trincheira cavada ao longo da calçada, revestida com um tecido geotêxtil permeável, cheio de 

pedra ou cascalho e coberto com solo e árvores.  

O escoamento de águas pluviais flui através de uma entrada específica que conduz à 

trincheira e é armazenado nos espaços vazios entre as pedras, regando as árvores e infiltrando-
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se lentamente através do fundo. Se a capacidade deste sistema for excedida, o escoamento das 

águas pluviais flui para uma nova trincheira existente através de uma tubulação específica 

para essa infraestrutura, a qual fará a distribuição. Essa alternativa verde também foi proposta 

para a Avenida dos Palmares.  

Outras alternativas definidas para a Avenida Guaiapó são os jardins de chuvas nos 

canteiros centrais e os canteiros pluviais nas esquinas das quadras, ao lado dos parklets e em 

alguns pontos estratégicos em todo percurso da via dentro da região de intervenção.  

A biovaleta somente foi aplicada nas vias que possuíam declividade necessária para 

exercer sua função de capturar, tratar e infiltrar o escoamento das águas pluviais à medida que 

se desloca à jusante. Também foi aplicado concreto poroso nas parklets, ciclovias e 

ciclofaixas, a pavimentação com concregrama nos estacionamentos de todas as vias e piso 

intertravado nos passeios públicos.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A problemática de alagamentos decorre de uma combinação de fatores que foram 

discutidos. Os fatores que possibilitam esses alagamentos são: o elevado índice de chuvas; a 

impermeabilização do solo devido à grande pavimentação; sistema de drenagem existente 

deficiente e falta de educação ambiental da população em geral que despejam resíduos nas 

ruas. Entende-se que tais fatores combinados causaram os pontos de alagamentos. 

 Assim, para solucionar esses alagamentos, não se deve somente ampliar a capacidade 

dos condutos do sistema de drenagem existentes, na tentativa de resolver o problema pontual, 

sem analisar os resultados dessa transferência no corpo hídrico, podendo ocasionar erosões, 

assoreamentos e inundações. 

 Promover a implantação de infraestrutura verde conciliada com a rede de drenagem 

pluvial convencional existente, com o objetivo de aumentar a infiltração natural da água 

pluvial por meio de pavimentos permeáveis, jardins de chuva, biovaletas, telhados verdes, 

trincheiras pluviais, zonas úmidas construídas, armazenamento subterrâneo entre outros de 

acordo com a região a ser revitalizada, pode ajudar a evitar os problemas de alagamentos. 

Além disso, a implantação de projetos de infraestrutura verde valoriza as propriedades 

próximas, embelezam os bairros, lutam contra o calor extremo do verão, criam habitats 

naturais, aumentam o espaço público e tornam os bairros mais seguros. 
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 Em relação ao estudo de caso, não foi possível desenvolver a etapa de simulação, com 

objetivo de validar o projeto de intervenção. Devido ao tempo necessário para o processo de 

simulação, esta etapa fica como uma proposta de estudo futuro. 
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ARTIGO       1

INFRAESTRUTURA VERDE URBANA COMO SOLUÇÃO PARA ÁREAS VITIMADAS 
POR ALAGAMENTOS

Mayara Danciger Vallin de Magalhães
Thiago Botion Neri

1.1 RESUMO

ProblemasProblemas de enchentes, inundações e alagamentos são decorrentes de fenômenos natu-
rais de caráter hidrológico ocasionados por chuvas rápidas e fortes de longa duração. Con-
tudo, houve um aumento na frequência de tais acontecimentos em razão de alterações pro-
vocadas pela ação do homem sobre o ambiente onde vive. O intenso processo de urbaniza-
ção desprovido de um planejamento de uso e ocupação de solo adequado, juntamente com 
a massiva impermeabilização deste, além de modificar as características de intensidade e 
distribuição das chuvas, contribui também para a ocorrência dos episódios de inundações 
e enchentes. A drenagem urbana sustentável preserva o sistema natural de infiltração da 
água pluvial ao desenvolver modelos de infraestrutura verde, as quais propõe o acréscimo 
de infiltração natural da água pluvial no solo e de aumento de retardo do escoamento por 
meio de pavimentos permeáveis, jardins de chuva, biovaletas, telhados verdes, trincheiras 
pluviais, zonas úmidas construídas, armazenamento subterrâneo, entre outros que variam 
de acordo com a região a ser revitalizada. A implantação da infraestrutura verde é uma pos-
sível solução para mitigar os efeitos ocasionados pela urbanização e resolver os problemas 
de enchentes, alagamentos ou inundações urbanas. Os resultados encontrados em traba-
lhos relacionados foram promissores, indicando a redução dos casos de inundação, além 
de uma adequação ao ambiente de convívio, propiciando uma melhor qualidade de vida 
aos moradores. Neste trabalho, foi desenvolvido um estudo de caso com a aplicação da in-
fraestrutura verde.

Palavras-chave: Alagamentos. Drenagem Pluvial. Microdrenagem. 

URBAN GREEN INFRASTRUCTURE AS A SOLUTION FOR AREAS VITIMATED BY 
FLOODING

ABSTRACT

FloodingFlooding problems result from natural phenomena of hydrological character caused by fast 
and strong rains of long duration. However, there was an increase in the frequency of such 
events due to the changes caused by human action on the environment where he lives. The 
intense urbanization process, lacking an adequate land use and occupation planning along 
with the massive soil waterproofing, besides modifying the intensity and distribution charac-
teristics of rainfall, also contributes to the occurrence of flood episodes. Sustainable urban 
drainage preserves the natural system of stormwater infiltration by developing green infras-
tructure models, which proposes the addition of natural stormwater infiltration into the soil 
and increased runoff delay through permeable pavements, rain gardens, biowalves, green 
roofs, stormwater trenches, wetlands, underground storage, among others that alter accor-
ding to the region to be revitalized. The implementation of the green infrastructure is a possi-
ble solution to mitigate the effects caused by urbanization and solve the problems of urban 
flooding. The results found in related works were promising indicating the reduction of flood 
cases, as well as an adaptation to the living environment, providing a better quality of life to 
the residents. In this work a case study was developed with the application of the green in-
frastructure.

Keywords: Floods. Microdrainage. Rain Drainage.
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e do avanço técnico e científico, o conceito de canalização promove a separação das águas 
de chuva do esgoto sanitário.
        Por meio de uma nova visão ambiental, mantém-se em pauta a valorização dos 
corpos hídricos ao incorporar os cursos d’água à paisagem urbana, despoluindo e preser-
vando suas margens. Ao invés de conduzir e acelerar as águas das enchentes rio abaixo, 
é necessário restituir o máximo possível a retenção natural, ao conservar as áreas de inun-
dação ainda existentes. São essas medidas em harmonia com a natureza que levarão ao 
sucesso e, para obtê-lo, será preciso quebrar preconceitos e vencer imposições de pers-
pectivas interesseiras e ultrapassadas (PINTO; PINHEIRO, 2006).
    As diretrizes nacionais de saneamento básico no Brasil estabelecido pela Lei nº 
11.445/2007 define Saneamento como o conjunto de serviços, infraestruturas e instalações 
operacionais de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, manejo de resí-
duos sólidos e manejo das águas pluviais urbanas. 
    O Manual de Drenagem Urbana (BRASIL, 2002) classifica os sistemas de drenagem 
urbana como de microdrenagem e de macrodrenagem, sendo:
  I.  Microdrenagem: o sistema de condutos pluviais ou a rede primária urbana. Este tipo 
de sistema de drenagem é projetado para atender a drenagem de precipitações com risco 
moderado. É constituída pelas redes coletoras de águas pluviais, poços de visita, sarjetas, 
bocas-de-lobo e meios-fios;
    II.  Macrodrenagem são dispositivos responsáveis pelo escoamento final das águas plu-
viais, os quais envolvem sistemas coletores de diferentes sistemas de microdrenagem. A 
macrodrenagem abrange áreas superiores a 4 km² ou 400 ha, sendo que esses valores não 
devem ser tomados como absolutos porque a malha urbana pode possuir as mais diferen-
tes configurações, e é constituída pelos principais talvegues, fundos de vales, cursos 
d’água. Este tipo de sistema deve ser projetado para acomodar precipitações superiores às 
da microdrenagem com riscos de acordo com os potenciais prejuízos humanos e materiais.
    Geralmente uma obra hidráulica que depende apenas da vazão máxima é dimensio-
nada para condições de regime permanente e verificada em regime não permanente. Ade-
mais, o escoamento resulta de vários fatores os quais podem ser identificados como contro-
les locais e controles de jusante. Os controles locais são a capacidade de cada seção de 
conduzir um determinado fluxo, ou seja, depende da área de seção, largura, comprimento 
e da rugosidade das paredes. Os controles de jusante podem ser estrangulamentos no 
curso de água devido às obras de engenharia, mudanças de seção e remansos (BRASIL, 
2002).
    O manual de saneamento do Ministério da Saúde aponta a drenagem como fator im-
portante no escoamento da água a fim de combater a propagação de doenças de veicula-
ção hídrica (BRASIL, 1999).

1.4 ALAGAMENTOS
    Santos (2010) mostra que os problemas de enchentes, inundações e alagamentos 

1.2 INTRODUÇÃO 
        A hidrologia urbana, no decorrer do tempo, pôde ser dividida em três etapas: elimina-
ção de focos de água parada; evacuação das águas pluviais por meio da construção de 
canais urbanos retificados; e separação do esgoto das águas de chuva. Contudo, atual-
mente, uma nova visão ambiental busca a valorização dos corpos hídricos ao restituir o 
máximo possível da retenção natural da água pluvial e incorporar os cursos d’água à paisa-
gem urbana, despoluindo e preservando suas margens (PINTO; PINHEIRO, 2006).
    O alagamento é um processo resultante ou não de problemas de natureza fluvial, 
causando o acúmulo momentâneo de águas em um determinado local devido a deficiências 
no sistema de drenagem por causa de seu baixo coeficiente de escoamento superficial 
(SANTOS, 2010). As características de intensidade e distribuição de precipitações durante 
eventos climáticos têm sido alteradas pelo processo de urbanização, fazendo que intensifi-
que a frequência e magnitude das enchentes. A ineficiência de planejamento de uso e ocu-
pação do solo, a impermeabilização do solo, unido a canalização total da água da chuva 
amplificam o problema das inundações (AMARAL; RIBEIRO, 2009).
    Assim, novas diretrizes são formuladas para a implantação de sistemas de drena-
gens sustentáveis com objetivo de maximizar a infiltração natural da água pluvial no solo e 
minimizar os prejuízos ocasionados à sociedade e ao meio ambiente pelos alagamentos, 
enchentes ou inundações (SANTOS, 2010).
    O problema de alagamentos em regiões urbanas pode ser minimizado com a utiliza-
ção de uma gestão sustentável de drenagem urbana, uma vez que a infraestrutura verde 
possui alto desempenho de retenção e detenção da água pluvial, garantindo melhor consis-
tência e eficiência no sistema de drenagem (USA, 2011; BIRGANI; YAZDANDOOST, 2014). 
O Departamento de Proteção Ambiental de New York, em 2010, e o Departamento de Habi-
tação e Desenvolvimento Urbano de New Jersey, em 2013, implantaram as propostas de in-
fraestrutura verde na região urbana vitimada pelos alagamentos e obtiveram sucesso.
    Neste presente trabalho, foi desenvolvido um estudo de caso com o objetivo de apli-
car a infraestrutura verde urbana em uma região específica de alagamento na cidade de 
Maringá-PR como agente redutor dessas ocorrências. 

1.3 DRENAGEM URBANA
    A hidrologia urbana, segundo Pinto e Pinheiro (2006), historicamente pode ser dividi-
da em três fases distintas:
  I.  Higienismo: eliminação acelerada dos focos de água parada ou empoçada que re-
presentavam grande ameaça à saúde pública. 
  II.  Período da Racionalização: visava à rápida evacuação das águas pluviais por meio 
da construção de canais urbanos retificados e revestidos com seções gradativamente 
maiores, resultantes do método Racional de 1889 para dimensionamento de obras hidráuli-
cas e do progresso dos cálculos hidrológicos.
  III.  Período Científico: a partir do século 20, com a utilização dos métodos computacio-
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a área urbana é muito extensa), reduzindo o escoamento subterrâneo[...] 4. 
Devido a substituição da cobertura natural ocorre uma redução da evapo-
transpiração, já que a superfície urbana não retém água como a cobertura ve-
getal e não permite a evapotranspiração das folhagens e do solo. (TUCCI, 
2005a, p. 514).

    Mattes (2005) reforça que a impermeabilização do solo e o aumento das condições 
de escoamento por condutos pluviais pode provocar, em média, um aumento de até sete 
vezes as vazões máximas do rio, além de também interferir na qualidade das águas (super-
ficiais e subterrâneas) e no aumento dos processos erosivos e assoreamentos por sedi-
mentos e resíduos sólidos (lixo).
    A expansão urbana seguida da composição de bairros não planejada gera a agrega-
ção das redes de drenagem dos novos bairros nas redes já existentes, as quais sobrecarre-
gam o sistema de drenagem. Nesses casos, os ramais contribuintes muitas vezes possuem 
vazão igual ou superior à capacidade do ramal central (KURODA, 2015).
    Segundo Nunes (2011), os “alagamentos não tem nenhuma relação com fenômeno 
de cheia dos rios ou com transbordamento das águas de qualquer outro corpo hídrico e, 
sim, na verdade, com a redução da infiltração natural do solo urbano”. Segundo Castro 
(2003), estes episódios são definidos como acumulo de águas nas ruas e nos perímetros 
urbanos devido às fortes chuvas, em cidades com sistemas de drenagem deficientes.

Tabela 1 - Causas e efeitos da urbanização sobre as inundações urbanas

Fonte: FEAM – Fundação Estadual do Meio Ambiente (2006).

        Muitas retificações de rios urbanos e drenagens por galerias enterradas foram cons-
truídas de forma pontual, sem que o escoamento pluvial passasse por ações conjuntas de 
limpeza urbana e de saneamento básico, e que fosse previsto os impactos sobre os corpos 
hídricos receptores (NUNES, 2011). A contaminação de mananciais, erosão e assoreamen-
to, alagamentos, escorregamento de terra, além da proliferação de doenças são alguns dos 

que atingem as populações localizadas em áreas urbanas e rurais decorrem de fenômenos 
naturais de caráter hidrometeorológico ou hidrológico, e geralmente são ocasionados por 
chuvas rápidas e fortes ou intensas de longa duração. As alterações provocadas pelo 
homem ao meio ambiente, como impermeabilização do solo e retificações dos cursos 
d’águas derivadas das intervenções urbanas, intensificam esses tipos de fenômenos.
        O significado de “Alagamento” definido por Santos (2010) é os processos resultantes 
ou não dos problemas de natureza fluvial, os quais causam o acúmulo momentâneo de 
águas em um determinado local por deficiências no sistema de drenagem devido seu baixo 
coeficiente de escoamento superficial.
        O ciclo hidrológico compõe-se de toda a água que circula no globo terrestre, desde o 
momento em que incorpora a atmosfera como vapor d’água, ao evaporar-se dos oceanos 
e da superfície da terra, até a sua condensação e precipitação pluviométrica, a chuva. A 
partir desse ponto, a água segue dois caminhos: infiltrar no solo ou gerar o escoamento su-
perficial (PINTO; PINHEIRO, 2006).
    Da parcela infiltrada no solo, uma parte fica retida nele, enquanto a outra abastece 
os lençóis freáticos que realizam o escoamento subterrâneo, sob velocidades mais baixas, 
conhecido por escoamento de base, o qual é responsável pela alimentação do curso d’água 
durante o período de estiagem, e através da evaporação fecha-se o ciclo (CHOW; MAID-
MENT; MAYS, 2010).
    O escoamento superficial se inicia quando a intensidade de precipitação excede a 
capacidade de infiltração do solo (PINTO et al., 2011). Assim, ao preencher as depressões 
do terreno, começa o escoamento efetivo, que naturalmente segue em direção aos cursos 
de água (CHOW; MAIDMENT; MAYS, 2010). 
    Logo, nota-se que as possibilidades de ocorrer inundações são menores quando há 
uma maior infiltração das águas de chuva e, consequentemente, um menor escoamento 
superficial (PINTO; PINHEIRO, 2006).
        O processo de urbanização tem alterado as características de intensidade e distribui-
ção de precipitações durante eventos climáticos, fazendo que a frequência de ocorrência e 
a magnitude dos episódios de inundações e enchentes se intensifiquem. Além disso, a au-
sência ou ineficiência do planejamento de uso e ocupação do solo, junto com a impermea-
bilização das superfícies e a canalização de toda a água da chuva, ampliam esses proble-
mas (AMARAL; RIBEIRO, 2009).
    Sobre a urbanização, Tucci (2005) afirma:

Com a urbanização, a cobertura da bacia é alterada para pavimentos imper-
meáveis e são introduzidos condutos para escoamento pluvial, gerando as 
seguintes alterações no referido ciclo: 1. Redução da infiltração no solo; 2. O 
volume que deixa de infiltrar fica na superfície, aumentando o escoamento su-
perficial. Além disso, como foram construídos condutos pluviais para o escoa-
mento superficial, tornando-o mais rápido, ocorre rdução do tempo de deslo-
camento, desta forma as vazões máximas também aumentam, antecipando 
seus picos no tempo; 3. Com a redução da infiltração, o aquífero tende a dimi-
nuir o nível do lençol freático por falta de alimentação (principalmente quando 
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volvimentos que preservam o sistema natural de infiltração da água pluvial para obter uma 
maior conservação ambiental, redução das inundações e melhoria da qualidade de vida 
(TUCCI, 2008).
    Os princípios da drenagem sustentável são os seguintes (TUCCI, 2005b):
  •  Novos desenvolvimentos não devem modificar a vazão de pico das condições natu-
rais (ou prévias) – controle de vazão de saída. 
  •  Planejar o conjunto da bacia para controle de volume. 
  •  Evitar a transferência de impactos para jusante.
    Ou seja, a drenagem urbana sustentável deve recolher as águas de precipitações 
pluviométricas de uma determinada região e direcioná-las a um destino final apropriado, 
evitando a transferência das inundações no espaço ou no tempo (TUCCI, 2005b).
        Os componentes da infraestrutura verde podem ser divididos em duas categorias pri-
márias de desempenho: retenção e detenção. Os componentes de retenção permitem que 
as águas pluviais se infiltrem nos solos existentes, abaixo e ao redor do elemento, e não es-
tejam conectados ao sistema de esgoto através de orifícios ou drenagens. Os ativos de de-
tenção permitem a liberação controlada de águas pluviais de um sistema de armazenamen-
to (geralmente um tanque ou telhado) para o sistema de esgoto a uma taxa definida. Assim, 
os componentes de detenção reduzem o pico de fluxo, mas não eliminam ou reduzem 
quantidade de escoamento que finalmente entra no sistema de esgoto, como os compo-
nentes de retenção (USA, 2011).

A tendência moderna na área de drenagem urbana, atualmente, é a busca da 
manutenção das condições de pré-desenvolvimento dos escoamentos em 
bacias urbanas, surgindo, assim, como uma solução desses problemas, a uti-
lização de dispositivos de acréscimo de infiltração e de aumento de retardo do 
escoamento. Um tipo de dispositivo utilizado com este fim é o pavimento per-
meável, que é capaz de reduzir volumes de escoamento superficial e vazões 
de pico em níveis iguais ou até inferiores aos observados antes da urbaniza
ção. (TUCCI; MARQUES, 2000, p. 351). 

    Segundo os autores (TUCCI; MARQUES, 2000), o pavimento permeável é um meca-
nismo de infiltração e constitui-se em três tipos básicos: o pavimento de asfalto poroso; o 
pavimento de concreto poroso; e o pavimento de blocos de concreto vazados. Os dois pri-
meiros são realizados de forma similar aos pavimentos convencionais, mas sem areia fina 
na mistura dos agregados. Enquanto o último é executado com módulos de blocos de con-
creto vazados, preenchidos com material granular (areia ou vegetação rasteira). 
    Mascaró e Yoshinaga (2005) mostram a relevância do uso destes blocos, com gramí-
neas, em pátios e estacionamentos de supermercados e shopping centers, de postos de 
combustíveis, entre muitos outros, como veículo não só de diminuição dos escoamentos 
pluviais, mas também de embelezamento da zona urbana e melhoria do conforto térmico,  
tornando-a mais agradável. Tucci e Marques (2000) ainda salientam que o uso desses pavi-
mentos permeáveis é restrito a áreas de estacionamento e passeios públicos, devido à sua 

diversos impactos ambientais resultantes que degradam a qualidade de vida urbana e agra-
vam os problemas ambientais (TUCCI, 2008). A Tabela 1 organiza os problemas identifica-
dos acima.
    Um esquema montado por Couto (2004) também classifica as principais causas e 
consequências das enchentes urbanas e aponta os possíveis estudos de soluções às pro-
blemáticas, as quais se dividem em hidráulicas, hidrológicas, ambientais e legais.

Figura 1 - Mapa mental dos problemas das enchentes urbanas

Fonte: COUTO (2004).

        Na maioria das áreas urbanas, o sistema de drenagem é embasado completamente 
em um composto artificial de esgotos: canos e estruturas que recolhem e eliminam esta 
água. Em contraste, comunidades isoladas ou de baixa renda normalmente não têm drena-
gem principal, assim, as águas residuais são tratadas localmente (ou não) e as águas plu-
viais são drenadas naturalmente para o solo. Esses tipos de arranjos geralmente existem 
quando a extensão da urbanização tem sido limitada. No entanto, recentemente há uma 
grande busca por práticas de drenagem mais sustentáveis e que priorizam o uso de drena
gem mais natural sempre que possível (BUTLER; DAVIES, 2004).

1.5 INFRAESTRUTURA VERDE
    Para ter uma gestão sustentável da drenagem urbana, é necessário analisar a ques-
tão da água como parte de todo o processo de Gestão Municipal. A degradação do escoa-
mento superficial urbano altera a qualidade dos córregos e rios urbanos devido aos lança-
mentos neles. Assim, as cidades localizadas no sentido da correnteza dos rios que passam 
por grandes cidades terão suas águas poluídas e contaminadas, o que as tornam impró-
prias ao consumo humano e de animais (TUCCI, 2005b; TUCCI, 2008).
    O desenvolvimento da drenagem sustentável se inicia a partir de 1990 com o objetivo 
de promover o tratamento terciário e do escoamento pluvial, além de utilizar novos desen-
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baixa capacidade de suporte. Para maior eficiência, a sua execução deve ser realizada em 
locais com rampas suaves, terrenos com boa capacidade de infiltração e lençol freático re-
lativamente profundo.
    A captação e o armazenamento da água pluvial em reservatórios, efetuados por 
meio de telhados, estacionamentos, áreas esportivas, entre outros, além de garantir um 
menor escoamento superficial, podem ser utilizadas para fins não potáveis, o que conse-
quentemente diminui, de forma ecológica e econômica, o consumo de água potável da rede 
para os usuários e para os sistemas de infraestrutura urbana (TUCCI; MARQUES, 2000).
    Os barris de chuva se conectam diretamente às calhas existentes de um edifício para 
coletar a água pluvial para necessidades futuras de irrigação e jardinagem (regar gramados 
e jardins). Os proprietários, em seguida, conectam uma mangueira na torneira do barril de 
chuva. Estes barris de chuva podem capturar milhares de litros de água, os quais são utili-
zados pelos proprietários, em vez de serem lançados nas suas bacias hidrográficas onde 
pode aumentar a vazão dos rios. Cada barril de chuva tem a capacidade de coletar até 55 
galões de águas pluviais de cada vez, o que reduz as inundações localizadas nas ruas e a 
demanda do sistema de água potável da cidade durante as condições de seca (USA, 20demanda do sistema de água potável da cidade durante as condições de seca (USA, 2011). 
    As áreas verdes, presentes em parques ou reservas delimitadas, contêm grandes 
áreas permeáveis que estão inseridas em um amplo ambiente urbano impermeabilizado e 
funcionam como grandes reservatórios concentrados para a absorção das chuvas, evitan-
do que o escoamento superficial se desloque para outras regiões. A arborização em calça-
das das vias ao ser executada deve ter um limite mínimo de área permeável ao seu redor, 
para propiciar a infiltração da água e seu crescimento e desenvolvimento (TEODORO, 
2011). 
    Sobre a questão legislativa, Tucci e Marques (2000) acreditam ser necessária a cria-
ção de regulamentações municipais que lidem com esses impactos urbanos, as quais 
podem ser obtidas por ações isoladas, na lei municipal, ou em um Plano Diretor de Drena-
gem Urbana, em conjunto com os demais Planos Urbanos. No entanto, os mesmos autores 
também reconhecem que para alcançar essa drenagem sustentável leva-se um tempo con-
siderável, já que o controle da drenagem urbana é bastante complexo e abrange não só a 
quantidade de água, mas a sua qualidade, pois é vítima de contaminação por diferentes 
compostos, que se encontram nas ruas, nos telhados e, até mesmo, no ar.
    A taxa de permeabilidade do solo é um dos vários parâmetros urbanísticos de ocupa-
ção do solo e é quem promove a infiltração da água, isto é, a superfície permeável. Dessa 
forma, os Planos Diretores Municipais podem definir diferentes taxas de permeabilidade 
mínima variando de acordo com os espaços urbanos distintos, e, junto com a devida fiscali-
zação, podem aumentar significativamente o sistema natural de infiltração, além de colabo-
rar contra os alagamentos (SOUZA, 2002).
    O Departamento de Proteção Ambiental (DEP) de New York está buscando a imple-
mentação generalizada de modernizações de infraestrutura verde (GI) em outras proprie-
dades da cidade, como escolas, parques e moradias, e está fornecendo financiamento para 

a implementação dessas propostas em propriedades privadas por meio do Programa de 
Subsídios GI. Os componentes de GI típicos instalados como parte do Programa incluem 
biovaletas, jardins de chuva, telhados verdes, sistemas de retenção subterrânea e pavi-
mentos permeáveis entre outros (USA, 2011).
    Mesmo com os avanços nas técnicas de gestão de inundações urbanas, os danos 
provocados por inundações pluviais ainda acontecem em todo o mundo. Assim, para au-
mentar a consistência do sistema, Birgani e Yazdandoost (2014) em seu estudo concluem 
que deve ser modificada a abordagem de gerenciamento convencional de drenagem com 
o foco apenas na segurança do sistema. As melhores práticas de gestão de drenagem iden-
tificam-se como telhados verdes, pavimentos permeáveis, valas de detenção e os sistemas 
convencionais, com o aumento da seção transversal do conduto ou canal. O alto desempe
nho obtido, por meio dessas diversas melhorias, nas análises do projeto simulado indica a 
eficácia dessa infraestrutura verde, sugerindo aos planejadores urbanos a utilização destas 
medidas para melhor consistência e eficiência do sistema de drenagem (BIRGANI; YAZ-
DANDOOST, 2014).
    A avenida DeaDerick da cidade de Nashville, situada dentro da bacia de Kerrigan, a 
qual tem sido historicamente sujeita a transbordamentos, utilizou a infraestrutura verde e 
tornou-se a primeira rua verde no estado do Tennessee. A superfície permeável da via teve 
um aumento de 700% por meio do uso de jardins de chuva, concreto permeável e biovale-
tas. Com base nos padrões históricos de precipitação de Nashville, taxas de infiltração e fa-
tores de projeto variáveis, estima-se que mais de 1,2 milhões de galões serão removidos 
do sistema de drenagem existente em uma base anual através desta rua urbana 
(HAWKINS, 2008).
    A cidade de Hoboken, em New Jersey, publicou seu Plano Estratégico de Infraestru-
tura Verde, em outubro de 2013, visando aumentar esses investimentos em toda a cidade 
como um mecanismo para melhorar a gestão de águas pluviais, controlar enchentes e pre-
parar-se para futuras mudanças climáticas. Além disso, o Plano propõe um zoneamento ba-
seado em desempenho e pagamentos a um Fundo de Segurança da Água da Chuva como 
meio regulatório de gerar renda e estimular a ação do setor privado. A topografia, o tipo de 
solo e a rocha de fundo determinam quais estratégias são mais eficazes na redução dos 
riscos de inundação, e organizam-se em três zonas: Zona Cinza, técnicas de retenção 
acima do solo (telhados verdes e colheita de água da chuva); Zona Verde, técnicas de infil-
tração (jardins de chuva, biovaletas, pavimentos permeáveis e árvores de águas pluviais); 
e Zona Azul, técnicas de detenção (bacias, lagoas, zonas úmidas construídas e armazena-
mento subterrâneo) (USA, 2013).

1.6 ESTUDO DE CASO
    No presente trabalho, foi desenvolvido um estudo de caso com o objetivo de aplicar 
a infraestrutura verde urbana em uma região específica de alagamento na cidade de Marin-
gá-PR como agente redutor dessas ocorrências. 
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    As modificações no ambiente natural geradas pela urbanização, com altas taxas de 
ocupação e impermeabilização do solo, juntamente com a emissão de poluentes, interfe-
rem nas características do clima da região e geram as chuvas concentradas. Estas chuvas 
se caracterizam pelo alto volume de precipitação em um curto espaço de tempo e podem 
gerar transtornos e danos materiais para a população urbana local, como os alagamentos. 
A Figura 3 mostra o gráfico que apresenta os dados referentes à quantidade de chuvas con-
centradas e o total em mm dessas precipitações nos últimos três decênios (SOUZA, 2016).
    Constata-se que o volume total das precipitações concentradas aumentou a cada 
decênio e, embora não houve mudanças significativas nas intensidades dessas chuvas, au-
mentaram as ocorrências destas, criando uma situação de vulnerabilidade permanente aos 
episódios de precipitações concentradas se mantiver os atuais padrões de urbanização.
    Com a modificação do relevo por meio do parcelamento do solo e a grande imper-
meabilização deste, o escoamento pluvial aumentou consideravelmente e a Avenida Guaia-
pó, a qual possui baixa declividade, tornou-se receptora das águas pluviais dos bairros lo-
calizados acima dela. Isso provocou o acúmulo da água e o aumento da lâmina de água, de 
modo que resultou em um local suscetível a alagamentos, em específico no trecho entre o 
cruzamento com a Rua Júlio de Mesquita e o cruzamento com a Avenida dos Palmares. 
Dessa forma, nas vias perpendiculares à Avenida Guaiapó, descem enxurradas, às vezes 
tão violentas que invadem algumas residências e destroem os passeios dos pedestres.
    A expansão urbana na região, simultaneamente com a composição de bairros não 
planejada, gerou a agregação das redes de drenagem dos novos bairros vizinhos nas redes 
já existentes do Bairro Liberdade I, o que resultou na sobrecarga do sistema de drenagem 
e contribuiu para os problemas de alagamentos mencionados. Dessa forma, o sistema de 
drenagem torna-se insuficiente, pois os ramais centrais estão sobrecarregados devido à 
também sobrecarga dos ramais contribuintes, os quais eventualmente possuem vazão 
igual ou superior à capacidade do ramal central (KURODA, 2015).

Figura 4 - Fluxo de água pluviaisFigura 4 - Fluxo de água pluviais

    A área de intervenção, identificada na Figura 2, encontra-se atrás ao Parque de Ex-
posições Francisco Feio Ribeiro com uma área total de 502.985,05 m², a qual contempla 
todo o Bairro Liberdade I e partes dos bairros Parque Patrícia, Conjunto Léa Leal, Chácara 
Morangueira e da Gleba Morangueira. O relevo da região de intervenção faz parte da desci-
da até a nascente do córrego Osório, assim, toda a precipitação que cai nessa região e não 
infiltra no solo é direcionada para este ponto. 

Figura 2 - Área de intervenção

Figura 3 - Quantidade de chuvas concentradas e o total em mm nos últimos três decênios

Fonte: SOUZA (2016).
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    Um exemplo da aplicação dessas alternativas encontra-se na Avenida Guaiapó, na 
qual foi proposto a implantação de diversos elementos de infraestrutura verde, dentre elas 
a trincheira pluvial entre árvores, a qual funciona como um sistema de árvores que são co-
nectadas por uma estrutura de infiltração subterrânea. Este sistema é composto por uma 
trincheira cavada ao longo da calçada, revestida com um tecido geotêxtil permeável, cheio 
de pedra ou cascalho e coberto com solo e árvores. 
    O escoamento de águas pluviais flui através de uma entrada específica que conduz 
à trincheira e é armazenado nos espaços vazios entre as pedras, regando as árvores e infil-
trando-se lentamente através do fundo. Se a capacidade deste sistema for excedida, o es-
coamento das águas pluviais flui para uma nova trincheira existente através de uma tubula-
ção específica para essa infraestrutura, a qual fará a distribuição. Essa alternativa verde 
também foi proposta para a Avenida dos Palmares. 
    Outras alternativas definidas para a Avenida Guaiapó são os jardins de chuvas nos 
canteiros centrais e os canteiros pluviais nas esquinas das quadras, ao lado dos parklets e 
em alguns pontos estratégicos em todo percurso da via dentro da região de intervenção. 
        A biovaleta somente foi aplicada nas vias que possuíam declividade necessária para 
exercer sua função de capturar, tratar e infiltrar o escoamento das águas pluviais à medida 
que se desloca à jusante. Também foi aplicado concreto poroso nas parklets, ciclovias e ci-
clofaixas, a pavimentação com concregrama nos estacionamentos de todas as vias e piso 
intertravado nos passeios públicos. 

1.7 CONSIDERAÇÕES FINAIS
    A problemática de alagamentos decorre de uma combinação de fatores que foram 
discutidos. Os fatores que possibilitam esses alagamentos são: o elevado índice de chuvas; 
a impermeabilização do solo devido à grande pavimentação; sistema de drenagem existen-
te deficiente e falta de educação ambiental da população em geral que despejam resíduos 
nas ruas. Entende-se que tais fatores combinados causaram os pontos de alagamentos.
    Assim, para solucionar esses alagamentos, não se deve somente ampliar a capaci-
dade dos condutos do sistema de drenagem existentes, na tentativa de resolver o problema 
pontual, sem analisar os resultados dessa transferência no corpo hídrico, podendo ocasio-
nar erosões, assoreamentos e inundações.
    Promover a implantação de infraestrutura verde conciliada com a rede de drenagem 
pluvial convencional existente, com o objetivo de aumentar a infiltração natural da água plu-
vial por meio de pavimentos permeáveis, jardins de chuva, biovaletas, telhados verdes, trin-
cheiras pluviais, zonas úmidas construídas, armazenamento subterrâneo entre outros de 
acordo com a região a ser revitalizada, pode ajudar a evitar os problemas de alagamentos. 
Além disso, a implantação de projetos de infraestrutura verde valoriza as propriedades pró-
ximas, embelezam os bairros, lutam contra o calor extremo do verão, criam habitats natu
rais, aumentam o espaço público e tornam os bairros mais seguros.

    O local crítico vitimado pelos alagamentos fica no cruzamento da Avenida Guaiapó 
com a Avenida dos Palmares, no bairro Liberdade I, como pode ser visto na Figura 4. 
Outras vias são afetadas pelas enxurradas propagadas na região como: Rua 28 de Junho, 
Rua Haiti, Rua La Paz, Rua Cuba, Rua Júlio de Mesquita entre outras.
        A implantação de infraestrutura verde na área de intervenção tem como objetivo in-
serir as paisagens naturais vivas que uma vez desaceleraram, filtraram e consumiram as 
águas das chuvas, ao adicionar verde às ruas, calçadas, praças, estacionamentos, telha-
dos, edificações entre outros, impedindo, assim, a ocorrência de novos episódios de alaga-
mentos. 
    Como a maior parte dos lotes da região já estão ocupados e os lotes ainda vazios 
são privados e encontram-se no meio das quadras, não sobram espaços livres para promo-
ver grandes áreas verdes de lazer e convívio que possibilitariam a implantação de infraes-
truturas verdes detentoras de águas pluviais. Assim, é priorizado a utilização de infraestru-
turas verde com função de retenção dessas águas.
    As estruturas utilizadas no projeto para aumentar a retenção e infiltração natural da 
água pluvial no solo nas vias foram: pavimentos permeáveis, jardins de chuva, biovaletas, 
trincheiras pluviais e canteiros pluviais. E as estruturas de possível aplicação nos lotes e 
edificações foram: telhados verdes, reservatórios de armazenamento, pavimentos permeá-
veis, jardins de chuva e trincheiras pluviais.
    O esquema apresentado na Figura 5 ajuda identificar onde foram aplicadas as princi-
pais infraestruturas verdes de infiltração natural da água pluvial no solo para a região.

Figura 5 - Esquema de aplicação da infraestrutura verde
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    Em relação ao estudo de caso, não foi possível desenvolver a etapa de simulação, 
com objetivo de validar o projeto de intervenção. Devido ao tempo necessário para o pro-
cesso de simulação, esta etapa fica como uma proposta de estudo futuro.
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LEGENDA:
      ÁREA DE INTERVENÇÃO
       CHÁCARA MORANGUEIRA
       CONJ. LÉA LEAL
       JARDIM AMÉRICA
       JARDIM GLÓRIA
              JARDIM PINHEIROS II
       JARDIM TUPINAMBÁ
LIBERDADE I
LIBERDADE II
LIBERDADE III
PARQUE INDUSTRIAL
PARQUE PATRÍCIA
VILA MORANGUEIRA
GLEGLEBA MORANGUEIRA
ZONA ESPECIAL 8 

2.1 CASOS CORRELATOS

  Situa-se dentro da bacia de Kerrigan, Combined 
Storm Sewer (CSS), que tem sido historicamente 
sujeita a transbordamentos.  
   As reformas para a rua focaram, principalmente, 
em questões de águas pluviais e árvores urbanas. A 
superfície permeável teve um aumento de 700% 
através do uso de jardins de chuva, concreto per-
meável e bio-valetas e estima-se que anualmente 
mais de 1,2 milhões de galões de água são removi-
dos do sistema de drenagem existente.
  Nas calçadas também foram implementadas 
lâmpadas para pedestres nas interseções para 
maior segurança.

DEADERICK STREET - Nashville, Tennessee

  Ao contrário de um sistema massivo de 
túneis subterrâneos que rasgam acima vizinhan-
ças por anos, a infra-estrutura verde fornece à 
cidade a oportunidade de: revitalizar e restaurar 
os riachos e rios da cidade, melhorar a qualidade 
do ambiente construído em toda a cidade, melho-
rar a qualidade do ar, reduzir o efeito da ilha de 
calor e sequestrar carbono.
  Recriam as paisagens vivas, as quais antes 
retardavam, filtravam e consumiam a àgua da 
chuva, ao adicionar verde às ruas, calçadas, te-
lhados, escolas, parques e estacionamentos.

Projeto GREEN CITY, CLEAN WATERS de Philadelphia

  O Projeto publicado em 2013 visa aumentar 
os investimentos em infraestrutura verde em toda 
a cidade como um mecanismo para: melhorar a 
gestão de águas pluviais, controlar enchentes, e 
preparar-se para futuras mudanças climáticas.
AA topografia, o tipo de solo e a rocha de fundo 
determinam quais estratégias são mais eficazes 
na redução dos riscos de inundação. 
 O Plano organiza a Cidade em três zonas: 
Zona Cinza (Detenção), Zona Verde (Infiltração) 
e Zona Azul (Retenção).

HOBOKEN, New Jersey

  O excesso de áreas impermeabilizadas causa uma diminuição muito acentuada do tempo de 
concentração o que, em casos críticos, sobrecarrega o sistema de microdrenagem que, como é 
dimensionado para pequenos períodos de retorno, tem sua eficiência comprometida. 

- Permeabilizar o solo através de: pisos permeáveis, biovaletas, jardins de chuvas, trincheiras...

- Promover Lei de Zoneamento mais rígida;

- Fiscalização do uso e ocupação do solo para controlar o avanço do índice de impermeabiliza-
ção do solo;

- Planos de Drenagem para controle e orientação (Corrigir deficiências do sistema de microdre-
nagem existente ao vincula-lo às alternativas sustentáveis);

- Incentivo fiscal à aplicação de alternativas que promovam o urbanismo sustentável; 

2.5 PROGRAMA DE NECESSIDADES

   Promover  melhor qualidade de vida para a 
população residente nos bairros a serem revi-
talizados, evitando que sofram mais danos 
ocasionados pelas enxurradas e alagamen-
tos, consequentes da drenagem deficiente 
das águas pluviais.

2.3 PÚBLICO ALVO

Área de Revitalização 
(502.985,05 m²)
Zona Residencial 2
Zona Especial 8
(Parque de Exposições)

Vias
Eixo de Comércio e Serviço B
Eixo de Comércio e Serviço E
Escola Municipal
Centro Social Urbano

Bairro Liberdade I
Área: 270 à 330 m²
Testada: 11 à 12 metros

Chácara Morangueira
Área: 300 à 1850 m²
Testada: 13 à 40 metros

Conjunto Léa LealConjunto Léa Leal
Área: 270 à 330 m²
Testada: 12 à 13 metros

Gleba Ribeirão Morangueiro
Área média dos lotes: 300 à 385 m²
Testada: 12 à 15 metros

Parque Patrícia
Área média dos lotes: 350 à 370 m²
Testada: 12 à 13 metros

VVila Morangueira
Área média dos lotes: 600 à 680 m²
Testada: 15 à 18 metros

2.4 USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

2.7 VIAS PRINCIPAIS EXISTENTES

2.6 CONFIGURAÇÃO DOS LOTES POR BAIRRO

  Região a ser estudada: Bairro Liberdade I, 
parte do Conjunto Habitacional Léa Leal, 
parte do Parque Residencial Patrícia e parte 
da Vila Morangueira.
  Área crítica: cruzamento das Avenidas 
Guaiapó e Palmares localizadas na cidade de 
Maringá-PR.
   Local sujeito a alagamentos e grandes en-
xurradas frequentemente (sempre que há 
chuvas intensas = muita água em pouco 
tempo).

2.2 ÁREA DE INTERESSE

Avenida dos Palmares

   3m             10m              3m

Rua 28 de Julho / Rua Haiti

    4m             8m              4m

Ruas da Vila Moragueira

                           3,5m           8m             4m    

AAvenida Guaipó

     5m             8m                  7m                    13m                3m       

PISTA DE ROLAMENTOPASSEIO
LEGENDA:

    Ruas do Bairro Liberdade

     2m          8m          2m

CANTEIRO
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  É quase inexistente a presença de calçadas ecológicas e pisos per-
meáveis nos bairros da área de intervenção.
  Os gabaritos das ruas e calçadas no Bairro Liberdade estão nas medi-
das mínimas possíveis, não seguem as normas urbanísticas, deixando 
trechos do passeio público completamente inacessíveis aos pedestres.

Resultados das ocorrências de alagamentos e enxentes.

22/03/2017 22/03/2017

2.9  ÁREA CRÍTICA

       Fluxo das Águas Pluviais
       Área de Revitalização

Rua 28 de Junho - Avenida dos Palmares

Avenida Guaiapó

   2.8.2  FLUXO DAS ÁGUAS PLUVIAIS - NÍVEIS

   2.8.3  PERFIL DO TERRENO
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AVENIDA DOS
 PALMARES

DESNÍVEL DE 29 METROS

DECLIVIDADE MÉDIA 6,53%

RUA 28 DE JUNHO

LEGENDA:
      ÁREA DE INTERVENÇÃO     
      DECLIVIDADE

LEGENDA NÍVEIS:
      590 M                          540 M
      580 M                          530 M
      570 M                          520 M
      560 M                          510 M
      550 M

LEGENDA:
      ÁREA DE INTERVENÇÃO     
      ÁREA CRÍTICA
      FLUXO DAS ÁGUAS PLUVIAIS

LEGENDA NÍVEIS:
      590 M                          540 M
      580 M                          530 M
      570 M                          520 M
      560 M                          510 M
      550 M

  2.8.1  FLUXO DAS ÁGUAS PLUVIAIS

2.8 TOPOGRAFIA

RECURSOS HÍDRICOS - A Constituição Federal estabelece os princí-
pios básicos da gestão por meio de bacias hidrográficas, que podem ter 
o domínio estadual ou federal. 

USO E OCUPAÇÃO DO SOLO - Visa ao disciplinamento do solo para a 
proteção ambiental, controle de poluição, saúde pública e da segurança. 
 - A Lei Complementar N° 888 regula o Uso e Ocupação do Solo no Muni-
cípio de Maringá.

LICENCIAMENTO AMBIENTAL - Estabelece critérios e diretrizes para 
as obras hidráulicas de drenagem.

NBR 9050 – Estabelece critérios e parâmetros técnicos a serem segui-
dos para garantir a acessibilidade à todos.

Rua Haiti e Av. Palmares 06/01/16

Asfalto cedido – Av. Guaiapó 
e Palmares 06/01/16

Alagamento - Av. Guaiapó 11/01/16

Alagamento – Av. Guaiapó 06/01/16

2.10 LEGISLAÇÃO



15

INTERVENÇÃO URBANA

3



16

INTERVENÇÃO URBANA 3

 Os projetos urbanos devem representar uma grande 
mudança na forma como pensamos e lidamos com as 
águas pluviais. O objetivo deste estudo é recriar as paisa-
gens naturais vivas dentro do perímetro urbano para que 
exerçam sua função biológica de desacelerar, filtrar e con-
sumir as águas pluviais, ao adicionar verde às ruas, calça-
das, telhados, parques, estacionamentos. Qualquer su
perfície impermeável que atualmente canaliza águas plu-
viais para os esgotos e vias navegáveis   é uma possibilida-
de para transformar em infraestrutura verde. 
 O urbanismo sustentável é a premissa a ser seguida 
adotando projetos com responsabilidade socioambiental. 
Também, promover a mobilidade urbana bem planejada, 
com sistemas integrados e sustentáveis, para garantir o 
acesso dos cidadãos à cidade e, consequentemente, pro-
porcionar melhor qualidade de vida e desenvolvimento 
econômico. Garantir a mistura de usos nos bairros, des-
centralizando as atividades antes concentradas no centro 
da cidade, reduz a necessidade de deslocar longos tre-
chos e assegura a atuação dos espaços públicos a qual-
quer hora.
 Os correlatos contribuíram para compreender melhor 
como funciona e como promove o urbanismo sustentável, 
além de conhecer novas técnicas de drenagem urbana e 
entender as funções exercidas por cada estrutura de in-
fraestrutura verde, como e onde implantá-las. 
 Através dos correlatos se constatou os benefícios am-
bientais, sociais e econômicos que os bairros perderiam 
sem essas intervenções. Projetos de infraestrutura verde 
aumentam os valores da propriedade, embelezam os bair-
ros, lutam contra o calor extremo do verão, criam habitats 
naturais, aumentam o espaço público e tornam os bairros 
mais seguros.

 A proposta de intervenção recebe o nome de Memória 
da Água para enfatizar a necessidade de respeitarmos o 
ciclo da água durante o processo de urbanização, não in-
terferindo radicalmente no seu percurso natural.

                

  A imagem de identidade do projeto representa o ciclo 
da água em suas 4 etapas: Condensação, Precipitação, 
Infiltração e Evaporização

3.1.1 MEMÓRIA DA ÁGUA

3.1 PARTIDO GERAL



17

INTERVENÇÃO URBANA3

 Em dias de chuvas intensas essas áreas 
são os pontos mais atingidos pelas enxur-
radas e alagamentos ocasionados pelo sis-
tema de drenagem deficiente e a grande 
impermeabilidade do solo presente na 
região.

 Sendo que as cal-
çadas encontram-se 
com 2 metros de lar-
gura em todo o 
bairro.

 A falta de planejamento é identificada 
nas ruas pertencentes ao Bairro Liberda-
de I, as quais não seguem os padrões 
mínimos do passeio para pedestres de 
acordo com a legislação. 

 A maioria das vias, aproximadamente 87% delas, 
são totalmente impermeáveis, sem nenhuma alter-
nativa permeável básica aplicada como: calçadas 
ecológicas e pisos semipermeáveis (concregrama, 
piso intertravado). Além disso, uma grande parcela 
dos lotes, especialmente nas vias comerciais, tem 
uma ocupação de 90 à 100% do solo.                

3.2.2 IMPERMEABILIDADE DO SOLO

 Segundo a série histórica de 1979 à 2016 da Estação Climatológica 
Principal de Maringá (ECPM), a média de precipitação para Maringá 
atualmente se encontra em torno de 1.643,9 mm. Porém, a distribuição 
das precipitações pluviométricas sobre a cidade não é uniforme, sofrendo 
ocilações que variam, anualmente, de 1.281 mm à 2.724 mm no período 
analisado.

 

  

  Analisando o gráfico acima, identifica-se que no transcorrer dos decê-
nios de as médias de precipitação foram aumentando sistematicamente, 
passando de 1.584 mm no primeiro decênio para 1.684 mm no segundo 
e para 1.754 mm no terceiro. Assim, as médias pluviométricas mostram 
que o semestre caracterizado como menos chuvoso, encontrou-se 
menos chuvoso a cada decênio e o semestre caracterizado como chuvo-
so, apresentou aumento de chuvas a cada decênio.

 

 As rápidas modificações no ambiente natural geradas pelo desenvolvi-
mento da cidade, com altas taxas de ocupação e impermeabilização do 
solo, associadas à presença de poluentes, interferem nas condições do 
clima local, originando as chuvas concentradas.

 As chuvas concentradas são caracteri-
zadas pelo alto volume de precipitação 
em um curto espaço de tempo. Esse tipo 
chuva traz consigo muitos transtornos e 
danos materiais para a população 
urbana local, como os alagamentos, os 
quais deixam vias intransitáveis, propa-
gam doenças, danificam veículos de 
transporte, invadem comércios e resi-
dências, entre outros.
 No gráfico à direita são apresentados 
os dados referentes a quantidade de 
chuvas concentradas e o total em mm 
dessas precipitações nos últimos três de-
cênios. Apesar do aumento do volume 
total das precipitações concentradas a 
cada decênio, não ocorreu alterações 
significativassignificativas nas intensidades dessas 
chuvas e, sim, no aumento das ocorrên-
cias destas.

  Dessa forma, a urbanização 
desordenada, sem preocupação 
ecológica e sustentável, e a inten-
sificação das ilhas de calor urba-
nas contribuem para as irregulari-
dades na distribuição das chuvas 
na cidade de Maringá, a qual 
poderá se deparar, nos próximos 
anos, com uma situação de vulne-
rabilidade permanente aos episó-
dios de precipitações concentra-
das, se forem mantidos os atuais 
padrões de urbanização.

Fonte de Dados: ECPM
Souza (2016) 

Fonte de Dados: ECPM
Souza (2016) 
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3.2.2 ÍNDICES PLUVIOMÉTRICOS DA CIDADE DE MARINGÁ

3.2 PROBLEMÁTICA
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mobilidade urbana universal, podendo 
também implantar ciclovias ou ciclofaixas 
para melhor fluxo e integração da rede 
urbana, sem que esta seja um grande de-
safio natural aos usuários desse meio de 
transporte. 
 Como a maior parte dos lotes da região 
já estão ocupados e os lotes ainda vazios 
são privados e encontram-se no meio das 
quadras, não sobram muitos espaços 
livres para promover grandes áreas 
verdes de lazer e convívio. Assim, uma 
forma de sanar essa necessidade seria a 
criaçãocriação de pequenos pontos de convívio 
no percurso das vias, priorizando os pe-
destres e espaços verdes.
 As fotos ao lado apresentam imagens da 
área crítica. A primeira é o momento de 
alagamento no cruzamento da Avenida 
Guaiapó com a Rua Júlio de Mesquita e a 
segunda é o resultado das enxurradas que 
descem pela Rua 28 de Junho (calçada  
do pedestre no meio da rua).        

 O relevo da região de intervenção faz 
parte da descida até a nascente do córre-
go Osório, assim, toda a precipitação que 
cai nessa região e não infiltra no solo é di-
recionada para este ponto.   
 Porém, com o parcelamento do solo e a 
grande impermeabilização deste, o escoa-
mento pluvial aumentou consideravelmen-
te e a Avenida Guaiapó, a qual tem a ca-
racterística predominantemente plana 
nesse local, tornou-se receptora de águas 
pluviais dos bairros localizados acima 
dela, de modo que virou um local suscetí-
vel à alagamentos, em específico, o cruza-
mento com a Avenida dos Palmares. 
Dessa forma, nas vias perpendiculares à 
Avenida Guaiapó descem enxurradas, as 
vezes tão violentas que invandem algu-
mas residências e destroem os passeios 
dos pedestres.
 A área estudada tem em seu corte de 
maior desnível uma declividade média de 
6,53%, porém não impede a aplicação da 

Fonte: odiario.com 06/01/2016

3.2.3 RELEVO

Mapa de transbordamento máximo do cenário atual
Kuroda (2015)

N

RUA 28 DE JUNHO

RUA LA PAZ

curvas de níveis provocam o acúmulo da 
água, aumentando a lâmina de água 
sobre a via nos pontos indicados na si-
mulação representada abaixo por 
Kuroda (2015).
 O maior exemplo desse problema en-
contra-se na Avenida Guaiapó, alcan-
çando um transbordamento acima de 2 
mil litros de água por segundo e em dois 
ramais próximos, o que piora a situação. 
Também, na continuação da Avenida dos 
Palmares até a Rua 28 de Junho, dois 
ramais ficam comprometidos pela sobre-
carga e possuem um transbordamento 
de até 2 mil litros de água por segundo.
 Assim, o excesso de água pluvial resul-
tante desses transbordamentos, devido 
ao relevo desce em direção a Rua 28 de 
Junho e distribui para as Ruas Haiti e La 
Paz.

 O problema de insuficiência no sistema 
está vinculado aos ramais centrais do 
sistema de drenagem que se apresen-
tam sobrecarregados, e isso ocorre 
devido à sobrecarga dos ramais contri-
buintes que, por vezes, possuem vazão 
igual ou superior à capacidade do ramal 
central. Essa situação é justificada pela 
composição de bairros da região.   
 A expansão urbana, simultaneamente 
a composição de bairros não planejada, 
gera a agregação das redes dos novos 
bairros nas redes existentes, sobrecarre-
gando o sistema de drenagem existente, 
trazendo os problemas de alagamentos 
mencionados.
 Os ramais centrais apresentam maio-
res extravasamentos devido à baixa de-
clividade destes. As avenidas que pos-
suem baixa declividade e que seguem as 

3.2.4 SISTEMA DE DRENAGEM EXISTENTE INSUFICIENTE

3.2 PROBLEMÁTICA
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 A identificação das principais vias da região 
foi realizada a partir da avaliação de maior 
fluxo de pessoas e veículos durante todo o pe-
ríodo do dia e sua função de conexão com a 
cidade de Maringá. A maioria das vias selecio-
nadas coincide com rotas de transporte público 
e eixos de comércio. A Avenida Guaiapó 
exerce um papel importante para a região, pois 
serve de ligação para a Avenida Dr. Gastão Vi-
digal e termina na área rural, após o Contorno 
Norte. 
 O sentido de circulação dos veículos nas 
vias existentes foi mantido para a maior parte 
das vias.
 Todas as ruas do Bairro Liberdade I, devido à 
largura reduzida de 12 metros, o sentido do 
fluxo de veículos, antes mão dupla, mudou 
para vias de mão única visando uma melhor 
acessibilidade para os pedestres, com pas-
seios mais largos e livres de obstáculos, au-
mento de área verde e de convívio.

SENTIDO DO FLUXO DE VEÍCULOS
IDENTIFICAÇÃO DAS VIAS

N

N

RUA HAITI
AVENIDA DOS PALMARES

AVENIDA OSÍ
RES S. GUIMA

RÃES
AV
EN
IDA
 GU
AIA
PÓ

RUA 28 DE JUNHO

ROTAS DO TRANSPORTE PÚBLICO
PONTOS DE ÔNIBUS

 A rede de transporte público que atende 
a região estudada é bastante ampla, pos-
suindo até 6 diferentes linhas que percor-
rem pelos bairros e fazem a ligação com 
locais de grande importância para a po-
pulação, como: Antigo e Novo Centro, 
UEM, Unimed, Hospital Paraná, Hospital 
Santa Rita, Hospital do Câncer, Parque 
do Ingá, Bosque 2, Cemitério, entre 
outros. Assim, promove uma melhor mo-
bilidade e conexão com a cidade, além de 
criar a possibilidade, ao morador da 
região, de evitar o uso de automóveis in-
dividuais e colaborar com a sustentabili
dade.
 As rotas se concentram nas vias princi-
pais e foi criada uma nova identidade 
para os pontos de ônibus distribuídos  na 
área de intervenção, os quais serão 
aprentados mais a frente.

3.3 MOBILIDADE URBANA

3.3.2 TRANSPORTE PÚBLICO

3.3.1 CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS

RUAS DO BAIRRO LIBERDADE I
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AVENIDA GUAIAPÓ RUA 28 DE JULHO

2 10 m

ESCALA GRÁFICA

AVENIDA OSÍRES STENGHEL GUIMARÃES

AVENIDA DOS PALMARES

 Nos trechos em que aparecem os pontos de 
ônibus, as ciclovias e ciclofaixas invadem o 
espaço do pedestre ao contornar estes pontos 
de ônibus por trás.

 Para garantir uma melhor mobilidade urbana e cone-
xões com a cidade e projetos futuros para cidade de 
Maringá, foi adicionado à rede de transporte uma ciclo-
via na Avenida Guaiapó e ciclofaixas nas Avenidas dos 
Palmares e Osíres Stenghel Guimarães e na Rua 28 de 
Junho, as quais promoverão a articulação por diversos 
tipos de transportes. 
 O pavimento das ciclovias e ciclofaixas será o piso 
drenante o qual apresenta alta porosidade, permitindo 
maior infiltração natural da água. 

 Para visualizar melhor 
essas mudanças, os 
cortes e trechos de im-
plantação de cada via 
projetada podem ser 
identificados no mapa e 
nas representações à 
direita e abaixo.direita e abaixo.
 

 A ciclovia idealizada na Avenida Guaiapó fará ligação com a 
ciclovia a ser implantada na Avenida Gastão Vidigal em continui-
dade com a ciclovia já existente na Avenida Brasil. 

N

N

CICLOVIAS E CICLOFAIXAS

AV. TUIUTI
AV. JINROKU KUBOTA

AV. COLOMBO
AV. DR. GASTÃO VIDIGAL

SARANDI - PR

AVENIDA DOS PALMARES

AVENIDA OS
ÍRES S. GUIM

ARÃES
AV
EN
IDA
 GU
AIA
PÓ

RUA 28 DE JUNHO

36 25

3.3.3 CICLOVIAS E CICLOFAIXAS

3.3 MOBILIDADE URBANA 
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Passeio Compartilhado 

Faixa Elevada

CRUZAMENTO DA AVENIDA DOS PALMARES COM A RUA FREI CANECACRUZAMENTOS DAS DEMAIS RUAS DOS BAIRROS

Avanço da Calçada

 Fez-se uso de faixas elevadas em alguns 
pontos das vias para privilegiar o pedestre e 
ajudar à reduzir a velocidade dos ciclistas e veí-
culos motorizados em cruzamentos e trechos 
mais movimentados. 
 A faixa elevada foi implantada: em todos os 
cruzamentos da Avenida dos Palmares com as 
ruas do Bairro Liberdade I; em todos acessos 
da Avenida Guaiapó para as ruas perpendicula-
res à ela; na Avenida Osíres Stenghel Guima-
rães; e em frente às duas escolas municipais 
da região (Avenida Guaiapó e Rua Haiti).

 Os pedestres devem percorrer um caminho 
com alta qualidade e sem obstruções nos pas-
seios públicos, e para isso é necessário a prio-
rização destes usuários nas vias, principalmen-
te nos cruzamentos, para uma melhor seguran-
ça e acessibilidade.
 Nas esquinas, as calçadas avançam sobre a 
pista para criar tanto uma melhor visão do pe-
destre pelo motorista quanto, também, auxiliar 
o pedestre na identificação dos automóveis ao 
atravessar. 
 Em trechos do passeio público em que o uso 
é compartilhado entre ciclistas e pedestres foi 
realizado o revestimento de piso em outra tona-
lidade para chamar atenção dos usuários.

N
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AVENIDA 
DOS PALMARES

3.3.4 ACESSIBILIDADE E SEGURANÇA NOS CRUZAMENTOS

3.3 MOBILIDADE URBANA
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N

3.4 INFRAESTRUTURA VERDE

 Nos últimos anos têm sido desenvolvidas diversas estruturas 
paisagísticas para o meio urbano que não só ajudam no conforto 
térmico e na redução das ilhas de calor como, também, no pro-
cesso de drenagem urbana ao restituir áreas verdes para o au-
mento de infiltração natural da água no solo, diminuindo os picos 
de fluxo de água pluvial nas vias e redes convencionais de dre-
nagem e instigando à recarga dos lençóis freáticos locais. 
 Algumas dessas infraestruturas verdes são as biovaletas, os 
jardins de chuva, os canteiros pluviais e as trincheiras pluviais 
entre árvores, os quais foram propostos para implantação em di-
ferentes pontos da área de intervenção, como está representado 
na imagem ao lado, com o objetivo de sanar os problemas de 
alagamentos recorrentes na região.
 Outras alternativas, também aplicadas visando o aumento da 
infiltração natural da água e, consequentemente, redução dos 
casos de alagamentos, foram os pisos permeáveis e drenantes.   
 Essas alternativas já provaram ser eficientes na redução de 
alagamentos e enchentes em várias cidades, como Philadelphia 
e Nashville (Tennesse - USA), Hoboken (New Jersey - USA), 
New York City (New York - USA), Amsterdam (Holland), Vancou-
ver (Canada), entre outras.ver (Canada), entre outras.

IMPLANTAÇÃO DE ALTERNATIVAS QUE
 AUMENTAM A INFILTRAÇÃO NATURAL DA ÁGUA

TRINCHEIRA PLUVIAL 
ENTRE ÁRVORES
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JARDIM DE CHUVA

BIOVALETA

 É um sistema de árvores que são conectadas por uma estrutura 
de infiltração subterrânea. Este sistema é composto por uma trin-
cheira cavada ao longo da calçada, revestida com um tecido geo-
têxtil permeável, cheio de pedra ou cascalho e coberto com solo e 
árvores. 
 O escoamento de águas pluviais flui através de uma entrada es-
pecífica que conduz à trincheira e é armazenado nos espaços 
vazios entre as pedras, regando as árvores e infiltrando-se lenta-
mente através do fundo. Se a capacidade deste sistema for exce-
dida, o escoamento das águas pluviais flui para uma nova trinchei-
ra existente através de uma tubulação específica para essa in-
fraestrutra, a qual fará a distribuição.
 Essa alternativa verde foi implantada na Avenida Guaiapó e na 
Avenida dos Palmares em todo o seu percurso dentro da região 
de intervenção, contendo apenas uma diferença de largura da 
trincheira nas implantações, sendo a primeira com 1,50 m e a se-
gunda com 1,20 m.

 São jardins projetados para coletar o escoamento de superfí-
cies impermeáveis, como telhados, passeios, pistas de rolamen-
to e estacionamentos, permitindo o armazenamento da água e 
sua infiltração natural no solo. 
 O jardim é normalmente mais baixo do que o nível do solo cir-
cundante, variando de 7 à 20 centímetros de profundidade, com 
a camada inferior cheia de pedra. São dimensionados para infil-
trar o escoamento coletado de águas pluviais dentro de 72 horas 
e são implantados preferencialmente em locais de baixa declivi-
dade. 
 No projeto foi especificado dois modelos de jardins de chuva: 
um para implantação no canteiro central da Avenida Guaiapó em 
todo o seu percurso o outro para implantação nas demais vias 
selecionadas. Os dois estão vinculados ao sistema de drenagem 
local, desempenham a mesma função e possuem as mesmas es-
pecificações, a diferença entre eles encontra-se na proporção em 
tamanho, sendo o primeiro modelo maior.

 O canteiro pluvial é muito similar aos jardins de chuva e, assim como 
estes, ele é projetado para coletar o escoamento de superfícies imper-
meáveis, colaborando com armazenamento da água e sua infiltração 
natural no solo. 
 A diferença entre eles é que os canteiros pluvias são bem vindos em  
em diferentes declividades e não estão vinculados ao sistema de dre-
nagem local. Desta forma, quando atingem sua capacidade máxima de 
absorção, há o transbordamento e a água é direcionada novamente 
para a via para ser captada por outra infraestrutura verde. 
 Essa estrutura foi implantada nas esquinas de todas as vias e nas la-
terais dos parklets.

 São depressões vegetativas, superficiais e ajardinadas proje-
tadas para capturar, tratar e infiltrar o escoamento das águas 
pluviais a medida que se desloca à jusante. Elas geralmente são 
dimensionadas para tratar o "primeiro flush", que é o primeiro, e 
muitas vezes o mais poluído, volume de água resultante de um 
evento de tempestade. 
 Biovaleta é o tipo mais efetivo de infraestrutura verde na redu-
ção da velocidade de escoamento e limpeza de águas pluviais, 
enquanto recarrega os aquíferos. Além disso, parte da água infil-
trada no solo também é destinada ao sistema de drenagem exis-
tente na região, o qual direcionará para os córregos que cortam 
a cidade.
 As vias que foram implantadas as biovaletas se direcionam 
para o vale do córrego Osório situado próximo da região, assim, 
a declividade do relevo favorecendo o fluxo e a coleta da água 
pluvial, o que garante uma maior eficiência dessa alternativa. 
Umas das vias que implantou essa infraestrutura verde é a Rua 
28 de Junho e a Avenida Osíres Stenguel Guimarães.

 Além das alternativas de infraestrutura verde mencionadas ao lado, 
outras medidas foram tomadas para contribuir com a retenção das 
águas pluviais.
  Foi implantado piso permeável drenante em todo o percurso das cli-
covias e ciclofaixas, nos calçamentos dos parklets e nos trechos de cal-
çada entre as árvores nas vias em que a trincheira pluvial foi implanta-
da, os quais são locais que não apresentam característica de tráfego 
pesado, o que poderia ocasionar o desgaste rápido e até deformação 
desse tipo de piso. 
 Nas vagas de estacionamentos das vias utilizou-se o piso permeável 
concregama para maoir permeabilidade do solo e continuidade do 
verde, enquanto nas calçadas foi instalado o piso intertravado.

3.4.2 JARDINS DE CHUVA

3.4.3 TRINCHEIRA PLUVIAL ENTRE ÁRVORES

3.4.5 PISO PERMEÁVEL

3.4.4 CANTEIRO PLUVIAL

3.4.1 BIOVALETA
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JARDIM DE CHUVA 

CANTEIRO PLUVIAL

3.4 INFRAESTRUTURA VERDE

BIOVALETA

TRINCHEIRA PLUVIAL ENTRE ÁRVORES

CAPTAÇÃO DA ÁGUA 
DA CHUVA DAS RUAS

CAPTAÇÃO DA
ÁGUA DA CHUVA 
DAS RUAS

CAPTAÇÃO DA
ÁGUA DA CHUVA 
DAS RUAS

NOVA ENTRADA 
DE ÁGUA

CAPTAÇÃO DA
ÁGUA PLUVIAL

ARMAZENAMENTO
CAMADA DE PEDRAS

CAPTAÇÃO DA ÁGUA 
CONCRETO POROSO

CAPTAÇÃO DA ÁGUA 
DA CHUVA DAS 
CALÇADAS

SOLO PREPARADO 
PARA MELHOR 
INFILTRAÇÃO

SOLO PREPARADO PARA 
MELHOR INFILTRAÇÃO

SOLO PREPARADO PARA 
MELHOR INFILTRAÇÃO

50-60% AREIA
20-30% C. ORGÂNICO
20-30% SOLO NATURAL

50-60% AREIA
20-30% C. ORGÂNICO
20-30% SOLO NATURAL

INFILTRAÇÃO DA 
ÁGUA NO SOLO

INFILTRAÇÃO DA 
ÁGUA NO SOLO

INFILTRAÇÃO DA 
ÁGUA NO SOLO

DISTRIBUIÇÃO PARA 
REDE DRENAGEM
SE NECESSÁRIO

INFILTRAÇÃO DA 
ÁGUA NO SOLO

CANO PERFURADO
CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO

CANO PERFURADO 
DISTRIBUIÇÃO

CANO PERFURADO 
CAPTAÇÃO E 
DISTRIBUIÇÃO

ARMAZENAMENTO DA ÁGUA 
NA CAMADA DE PEDRAS

ARMAZENAMENTO 
CAMADA DE PEDRAS

ARMAZENAMENTO 
CAMADA DE PEDRAS

MANTA GEOTEXTIL

MANTA GEOTEXTIL

MANTA 
GEOTEXTIL

MANTA 
GEOTEXTIL

PLANTAS FILTRAM E 
TRANSPIRAM A ÁGUA

PLANTAS FILTRAM E 
TRANSPIRAM A ÁGUA

PLANTAS FILTRAM E 
TRANSPIRAM A ÁGUA
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Piso drenante com mesmo 
nível do pa eio público

http://www.parklex.com/products/skin/

Lâmina de 
madeira natural 
resistente à 
intempéries.Placa 

Espaço Público

Espaço para plantas
Pr eção para os pedestres
Estrutura em concreto

Encaixe para estrutura 
para pr eção de sol 
e chuva

Paraciclo

Bebedouro
Acessível

Estrutura de madeira
Altura mínima de

90 centímetros

 São extensões da calçada com espaço para vegeta-
ção, mobiliário e equipamentos urbanos que promovem a 
convívência na rua e ampliam a oferta de espaços públi-
cos. 
 Um parklet ocupa o espaço antes destinado para esta-
cionamento de dois automóveis, porém beneficia o públi-
co mais do que a vaga de estacionamento, alcançando 
até 300 pessoas por dia. Pode também incentivar o trans-
porte não motorizado quando possui paraciclos para os 
ciclistas.
 Ademais, de acordo com o Departamento de Transpor-
te da Cidade de Nova York (NYC DOT), os estabeleci-
mentos em frente a um parklet tem um aumento de venda 
de 14% respectivamente, trazendo como benefício o de-
senvolvimento econômico local.
 Foram implantados parklets em todas as vias comer-
cias, e em algumas vias residenciais com objetivo de criar 
novos espaços de convívio para população local, além de 
criar uma identidade para a região, deixando-a menos 
monótona e mais bonita.

3.5.1 PARKLET

 Com o objetivo de criar uma identidade para a região 
de intervenção foram criados novos mobiliários urbanos, 
mantendo uma semelhança de forma e cor advinda da 
logo, a qual também identifica a proposta de intervenção.

N

AV
 G
UA
IA
PÓ

RUA 
HAIT

I
AV DOS PALMARES

PONTOS DE IMPLANTAÇÃO DAS PARKLETS:

3.5 MOBILIÁRIO URBANO
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POSSIBILIDADE DE OCUPAÇÃO
CORTE BB
ESC.: 1:50 PERSPECTIVA 

CORTE AA
ESC.: 1:50

ENCAIXE PARA 
GUARDA-SOL

PLANTA BAIXA - PARKLET 6 M
ESC.: 1:75

PLANTA BAIXA - PARKLET 10 M
ESC.: 1:50

A Avenida Palmares, por ser mais estreita (com di-
mensão total da via de 16 metros), possui vagas de es-
tacionamento para veículos mais estreitas que as 
demais vias da área de intervenção, com largura de 
2,20 metros, e para obedecer esse espaço sem perder 
a identidade do projeto foi definido um novo modelo de 
parklet.
 O segundo modelo proposto, identificado abaixo, 
possui largura e comprimento menores do que o 
modelo original, respeitando a largura máxima de 2,20 
metros da área de estacionamento e à menor dimen-
ção das quadras que fazem o entorno da via.
As estruturas de paraciclo e bebedouro foram realo-
cadas para áreas destinadas somente ao estaciona-
mento de bicicletas.

3.5 MOBILIÁRIO URBANO
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Argamassa 
armada

Telhado Verde

Revestimento
com parklex

 Na sua  concepção os materiais escolhidos 
foram argamassa armada e resvestimento do 
banco e pilar com parklex. 
 O ponto de ônibus possui um pequeno te-
lhado verde que coleta a água pluvial e trans-
fere para o sistema de infraestrutura verde 
mais próximo, através de uma tubula
 A proposta inclui um balanço junto da estru-
tura como uma forma de descontração para 
os usuários enquanto esperam a linha de 
ônibus desejada passar.

3.5.2 PONTO DE ÔNIBUS

PLANTA BAIXA   
ESC.: 1:50

CORTE AA  
ESC.: 1:50

CORTE BB
ESC.: 1:50

3.5 MOBILIÁRIO URBANO
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VISTAS - POSTE GUAIAPÓ 
ESC.: 1:125

VISTAS - APLICAÇÃO DA ADAPTAÇÕES NO POSTE
ESC.: 1:125

VISTAS - POSTE PEDESTRE 
ESC.: 1:125

PERSPECTIVA PERSPECTIVA

PERSPECTIVA

 Na Avenida Guaiapó, a rede de 
energia elétrica e de telefone foi re-
baixada e instalada no subsolo para 
contemplar um ambiente mais limpo 
e verde, promovendo a sensação de 
estar em uma grande Bulevard.
 Devido à essa modificação foram 
definidos dois modelos de postes de 
luz, um para os carros e ciclovias e 
outro exclusivo para os pedestres. 
Foi também desenhado uma adapta-
ção para os postes das demais vias 
que não terão sua fiação rebaixada, 
mantendomantendo a identidade da região de 
intervenção.
 Os postes e adaptações serão fa-
bricados em aço galvanizado e rece-
berão pintura na cor azul ceruleo, 
que é a cor presente na logo.

3.5.3 POSTES DE ILUMINAÇÃO
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3.5.4 BEBEDOURO

3.5.5 PARACICLO

ELEVAÇÃO E
ESC.: 1:20

PLANTA BAIXA
ESC.: 1:20

PLANTA BAIXA
ESC.: 1:20

ELEVAÇÃO E
ESC.: 1:20

PERSPECTIVA

PERSPECTIVA

3.5 MOBILIÁRIO URBANO

 Foi desenvolvido um modelo de paraciclo em estrutura metáli-
ca que pudesse sustentar a bicicleta pelo quadro dela e, ao 
mesmo tempo, tivesse dois pontos de apoio (quadro e roda), 
mantendo-a firme, sem a possibilidade de girar e tombar. Os pa-
raciclos geralmente estão acompanhados dos bebedouros e en-
contram-se nas parklets e em vagas designadas especificamen-
te para os ciclistas.
 Em pontos extratégicos das vias que possuem as ciclovias ou 
ciclofaixas, algumas vagas de carro deram lugar para os paraci-
clos, criando estacionamentos para os ciclistas, sendo que em 
uma única vaga de carro cabem 10 bicicletas.

 O bebedouro foi projetado respeitando as 
normas de acessibilidade universal, com 
duas bicas em níveis diferentes que aten-
dem tanto as crianças e cadeirantes como 
os adultos.
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 Foi proposto a implantação de lixeiras 
com separação de resíduos nas vias da 
região para ajudar na educação da popula-
ção quanto à consciência sustentável e res-
peito a natureza.  
 É uma forma de incentivar ruas mais 
limpas e verdes, o que previne, também, fu-
turos transtornos à população pela causa 
mais básica de alagamento, o entupimento 
das galerias pluviais com lixo urbano.
 Nas lixeiras, a parte superior funciona 
como uma tampa que se encaixa na base, 
assim, por ser removível, facilita na manu-
tenção e limpeza.

PLANTA BAIXA
ESC.: 1:20

CORTE AA
ESC.: 1:20

ELEVAÇÃO E
ESC.: 1:20

PERSPECTIVA

3.5.6 LIXEIRA

3.5 MOBILIÁRIO URBANO
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3.6.2 AVENIDA DOS PALMARES

3.6.1 AVENIDA GUAIAPÓ

3.6.3 RUA 28 DE JUNHO
ESCALA GRÁFICA

1 4 m

12

3 3

33

1 1

4

4

46 6
5

77

7 7 7 7

888 99

2

ÁGUA POTÁVEL
ENERGIA E TELEFONE
REDE DE ESGOTO

GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS
DISTRIBUIDOR DA BIOVALETA
DISTRIBUIDOR DA TRINCHEIRA PLUVIAL

PISO INTERTRAVADO
PISO DRENANTE (CONCRETO POROSO)
CONCREGRAMA

1
2
3

4
5
6

7
8
9

3 34
6 6 5 5

8 8 89

N

N N
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ÁGUA POTÁVEL
ENERGIA E TELEFONE
REDE DE ESGOTO

GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS
DISTRIBUIDOR DA BIOVALETA
DISTRIBUIDOR DA TRINCHEIRA PLUVIAL

PISO INTERTRAVADO
PISO DRENANTE (CONCRETO POROSO)
CONCREGRAMA
DISTRIBUIDOR DO JARDIM DE CHUVA

1

1

1 1 1 1

1

2
3

3 3 3 3

3 3

4

4

4
4

4

5

5

5 5

5

6

7

77

7 7 7 7

8

8
9

9

10

10 10

ESCALA GRÁFICA

1 4 m

3.6.4 AVENIDA OSÍRES STENGHEL GUIMARÃES

3.6.5 RUA JÚLIO MESQUITA 3.6.6 RUA HAITI

N N

N

Definição de infraestrutura verde por 
Herzog em 2013:
  Transformação – ou retrofit– de áreas 
impermeabilizadas que têm funções 
específicas (quase são monofuncio-
nais) em áreas multifuncionais, que 
mantêm o equilíbrio dinâmico, susten-
tável e resiliente do ecossistema 
urbano, como a ‘renaturalização’ ou 
‘desimpermeabilização’ das superfícies 
mineralizadas (concretos, asfalto, ci-
mento, cerâmica, pedra, telhas, etc.). 
 O objetivo é reintroduzir ou incremen-
tar a biodiversidade urbana, para que 
seja possível ter seus serviços ecossis-
têmicos onde as pessoas vivem, circu-
lam, trabalham e se divertem: nas cida-
des. 

  Algumas estruturas do sistema de in-
fraestrutura verde possuem tubulações 
próprias de distribuição da água pluvial 
captada para o solo, retendo a água e 
alimentando o lençol freático da região, 
e para as próximas estruturas até 
chegar na descarga final, nos leitos flu-
viais.
 Essas estruturas, quando saturadas 
pela água da chuva, também possuem 
uma tubulação que funciona como um 
“ladrão”, a qual conduz o exesso de 
água para o sistema convencial de dre-
nagem existente na região.
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 As possibilidades de retenção e aumento de infiltração natural 
da água pluvial no solo para sanar os problemas de alagamen-
tos são variadas, e podem começar já nas edificações e lotes 
particulares, com a participação da população local, empresas 
comerciais e escolas. 
 A proposta de intervenção exige que, além dos 10% de área 
permeável imposta pela Lei de Uso e Ocupação do Solo, au-
mente mais 10% de área semipermeável. Também, faz uso de 
incentivo fiscal aos proprietários que implantarem outras estru-
turas de retenção de águas pluviais, as quais estão representa-
das abaixo. 
 Algumas dessas alternativas, quando implantadas, podem 
trazer benefícios financeiros, ao reduzir gastos no consumo de 
água potável proveniente da rede pública de abastecimento. 

 O telhado verde consegue absorver 40% da água da 
chuva  que cai sobre ele, além de servir como isolante térmi-
co para a edificação e diminuir o calor externo, antes ema-
nado pela cobertura, pois a vegetação passa a absorver a 
luz solar.
 Os dois modelos mais utilizados de telhado verde é o Sis-
tema em Camadas e o Sistema Modular
 O Sistema Modular é bastante utilizado em telhados incli-
nados, pois os módulos impedem que o jardim deslize, além 
de dividir a área do telhado verde em setores e, em caso de 
reparos, não é necessária a remoção completa deste.

 A minicisterna é um pequeno reservatório 
de água da chuva, a qual será reutilizada nos 
jardins e/ou limpeza de calçadas. Geralmente 
se configura em um tambor de plástico de 200 
litros.

www.sempresustentavel.com.br

3.7.5 PISO PERMEÁVEL

3.7.1 TELHADO VERDE

3.7.2 MINICISTERNA

 A água pluvial coletada no telhado é direcionada para 
a trincheira de pedras, revestida com manta biotextil, 
com 50 cm de profundidade e deve situar-se à pelo 
menos 3 metros da edificação.
 Para saber a área da trincheira, deve ser calculado a 
área do telhado que ela vai atender e dividir por 3. O jardim de chuva pode receber água diretamente do 

telhado, como também pode receber a água pluvial que 
iria para a mini cisterna, mas devido o seu transborda-
mento, é direcionada para o solo.
 A água pluvial coletada chega no jardim por meio do 
cano de distribuição que está vinculado ao telhado. 
 Assim como a trincheira pluvial, o jardim de chuva 
deve situar-se no minimo à 3 metros da edificação, pos-
suir uma profundidade de 15 cm, sendo 7 cm  matéria 
orgânica se necessário, e sua área corresponde à 1/3 
da área do telhado atendido.

 O piso intertravado é uma solução muito utilizada 
para se obter uma área semi permeável como o a 
proposta de intervenção exige, ao ser implantado 
pelos moradores e pequenos comerciantes da região 
em áreas de tráfego leve, é necessário a utilização de 
peças de concreto de 6 cm, sobre uma base de areia 
de 3 a 5 cm. Esse tipo de configuração do piso inter-
travado resiste até 35 MPa.travado resiste até 35 MPa.
 Pisos drenantes e concregramas são exemplos que 
também poderiam ser utilizados.

Manta
Ge extil

Valeta

Água coletada
do telhado

Armazenamento
Camada de Pedras
Altura : 50cm

Infiltração no SoloInfiltração no Solo

Camada de Húmos 
ou outro material 
orgânico (7 cm)

Cano vinculado
ao telhado

Piso Inte ravado
(6 cm)

CalhaEntrada da água 
de chuva

Vegetação

Vegetação

Substrato
Módulo com 
Substrato

Pr eção
Mecânica

Laje/Telhado

Membrana 
Antirraiz

Impermeabilização

Filtro
Drenagem
Pr eção Mecânica
Membrana Antirraiz
Impermeabilização
Laje

Filtro 
autolimpante

Saída

Ladrão
Pode ser conectado
 à outra cisterna ou
jardim de chuva

Saída do 
excesso de água

Reservatório
Temporário
1ª água de
chuva fo eAreia

(3 a 5 cm)

Solo

Tráfego Leve 

Plantas Filtram e 
Transpiram a água 

3.7.3 TRINCHEIRA PLUVIAL

3.7.4 JARDIM DE CHUVA


